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2. INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho tem por objetivo subsidiar a análise do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRH) sobre a implantação da 

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema (UGRHI-14), determinado no Decreto nº 50.667 de 30 de março de 

2006, que regulamenta a Lei nº 12,182 de 29 de dezembro de 2005. 

 

Cabe lembrar que a cobrança pelo uso da água no território da Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos nº 14, Alto Paranapanema, aplicar-se-á 

apenas aos Rios de Domínio do Estado de São Paulo e tem como objetivo: 

 

 Reconhecer a água como bem público de valor econômico, dando ao 

usuário parâmetros de seu valor real; 

 Incentivar o uso racional e sustentável da água; 

 Obter recursos financeiros para investir em programas relacionados aos 

planos de recursos hídricos e de saneamento; 

 Atribuir custo socioambiental pelo uso degradador e indiscriminado dos 

recursos hídricos; 

 Fazer da cobrança pelo uso da água uma ferramenta de planejamento, 

gestão e descentralização do uso da água e seus conflitos. 

 

A seguir, será apresentada uma breve caracterização da UGRHI-14, o histórico da 

organização do Comitê do Alto Paranapanema (CBH-ALPA) e do Grupo Técnico de 

Trabalho que acompanhou e elaborou os estudos nos quais resultaram nos 

mecanismos da cobrança, na simulação do potencial de arrecadação, nas metas e 

ações de gestão e intervenção que serão financiadas pelos recursos obtidos pela 

cobrança na bacia. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA UGRHI-14 

 

3.1. Características Gerais 
 
A Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, UGRHI 14, localiza-se na 
região sudoeste do Estado de São Paulo, limita-se a oeste com o Estado do 
Paraná, ao norte com a UGRHI 17 Médio Paranapanema, a leste com a UGRHI 10 
Sorocaba Médio Tietê e ao sul com a UGRHI 11 Vale do Ribeira e Litoral Sul 
(figura 1). É composta por 36 municípios no território da Bacia Hidrográfica e 
alguns municípios com localização parcial na mesma, conforme o quadro 1, abriga 
cerca de 1,7% da população do Estado de São Paulo, como aproximadamente 722 
mil habitantes, conforme o quadro 2, onde 80% da população está concentrada nas 
áreas urbanas, vide figura 2.  
 
Sua área de drenagem corresponde a uma área de aproximadamente 22.550 km2, 
cujos principais cursos d’água são o Rio Paranapanema, Rio Apiaí-Guaçu, Rio 
Taquari, Rio Itapetininga, Rio Verde, Rio Capivari, Rio Itararé e Ribeirão das Almas. 
Conta também com os reservatórios Boa Vista, Jurumirim, Piraju e Chavantes. 
 

Figura 1. Localização da UGRHI 14 no Estado de São Paulo 

 
Fonte: Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (www.sigrh.sp.gov.br) 

 

O uso do solo é caracterizado pela presença de atividades agropecuárias e 
agroindustriais. Na área rural predomina as culturas de cana de açúcar, arroz, 
pastagem, reflorestamento e um pequeno número de Unidades de Conservação.  
 

Paraná 
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Em relação ao uso da água é destinado às finalidades de abastecimento público e 
industrial, geração de energia elétrica, lazer, irrigação agrícola.  
 
As principais atividades econômicas presentes na região incluem a celulose, usinas 
de açúcar e álcool, mineração, curtumes, indústria madeireira e outras.  
 
Quadro 1.- Municípios pertencentes à UGRHI 14 

Município 
UGRHI com localização parcial 

do território 

Angatuba  

Arandu  

Barão de Antonina  

Bernardino de Campos UGRHI 17 

Bom Sucesso de Itararé  

Buri  

Campina do Monte Alegre  

Capão Bonito  

Cerqueira César (*) UGRHI 17 

Coronel Macedo  

Fartura  

Guapiara  

Guareí  

Ipaussu UGRHI 17 

Itaberá  

Itaí  

Itapetininga  

Itapeva  

Itaporanga  

Itararé  

Itatinga (*)  

Manduri UGRHI 17 

Nova Campina  

Paranapanema  

Pilar do Sul UGRHI 10 

Piraju  

Ribeirão Branco  

Ribeirão Grande  

Riversul  

São Miguel Arcanjo  

Sarutaiá  

Taguaí  

Taquarituba  

Taquarivaí  

Tejupá  

Timburi  

(*) Os municípios de Cerqueira César e Itatinga passaram a integrar o CBH ALPA depois de sua formação, sendo que os 
mesmos anteriormente pertenciam somente à UGRHI 17 – CBH - Médio Paranapanema. 
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Figura 2.- Mapa dos Municípios que compõem a área da UGHRI 14 

 
Fonte: CETEC/CTGEO (2012) 

 
Gráfico 1.- População da UGRHI 14 
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Quadro 2.- População Total da UGRHI 14 

Municípios com sede na UGRHI 14 

Município 
População 

Urbana (hab) 
População 
Rural (hab) 

População 
Total (hab) 

Angatuba 15.953 6.257 22.210 

Arandú 4.614 1.509 6.123 

Barão de Antonina 1.913 1.203 3.116 

Bernardino de Campos 9.658 1.117 10.775 

Bom Sucesso do Itararé 2.430 1.141 3.571 

Buri 14.992 3.571 18.563 

Campina do Monte Alegre 4.710 857 5.567 

Capão Bonito 37.824 8.354 46.178 

Coronel Macedo 3.865 1.136 5.001 

Fartura 12.238 3.082 15.320 

Guapiara 7.233 10.765 17.998 

Guareí 8.413 6.152 14.565 

Ipaussu 12.588 1.075 13.663 

Itaberá 12.139 5.719 17.858 

Itaí 18.852 5.156 24.008 

Itapeva 73.956 13.797 87.753 

Itapetininga 131.050 13.327 144.377 

Itaporanga 11.033 3.516 14.549 

itararé 44.270 3.664 47.934 

Manduri 7.778 1.214 8.992 

Nova Campina 5.762 2.753 8.515 

Paranapanema 14.477 3.331 17.808 

Pilar do Sul 20.748 5.658 26.406 

Piraju 25.604 2.871 28.475 

Ribeirão Branco 9.293 8.976 18.269 

Ribeirão Grande 2.344 5.078 7.422 

Riversul 4.492 1.671 6.163 

São Miguel Arcanjo 21.502 9.948 31.450 

Sarutaiá 2.957 665 3.622 

Taguaí 7.757 3.071 10.828 

Taquarituba 19.579 2.712 22.291 

Taquarivaí 2.811 2.340 5.151 

Tejupá 3.120 1.689 4.809 

Timburi 1.924 722 2.646 

Total 577.879 144.097 721.976 
Fonte: IBGE , 2010. 
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Quadro 3.- Projeção da População de UGRHI 14 

Município 
Projeção da População (hab) 

2015 2020 

Angatuba 24.057 25.221 

Arandu 6.807 7.040 

Barão de Antonina 3.004 3.065 

Bernardino de Campos 11.744 11.958 

Bom Sucesso do Itararé 4.554 4.996 

Buri 19.026 19.932 

Campina do Monte Alegre 6.260 6.506 

Capão Bonito 48.796 49.811 

Coronel Macedo 5.384 5.400 

Fartura 16.129 16.479 

Guapiara 23.214 24.532 

Guarei 14.654 15.172 

Ipaussu 14.333 14.872 

Itaberá 18.476 18.671 

Itaí 25.748 27.312 

Itapetininga 156.099 164.224 

Itapeva 99.364 104.304 

Itaporanga 14.281 14.383 

itararé 54.117 56.318 

Manduri 9.059 9.300 

Nova Campina 10.889 11.996 

Paranapanema 19.090 20.217 

Pilar do Sul 30.356 32.166 

Piraju 30.428 30.889 

Ribeirão Branco 20.740 20.983 

Ribeirão Grande 7.428 7.532 

Riversul 6.538 6.491 

São Miguel Arcanjo 31.872 32.752 

Sarutaiá 4.396 4.551 

Taguaí 11.624 12.270 

Taquarituba 25.789 26.818 

Taquarivaí 6.769 7.493 

Tejupá 5.051 5.123 

Timburi 2.569 2.553 

Total 788.645 821.330 
Fonte: Fundação SEADE. 

 
Índices Socioeconômicos: IDHM e IPRS 
 
Através dos dados socioeconômicos é possível identificar carências e promover a 
inserção de políticas públicas adequadas à gestão nos municípios. Desta forma, o 
quadro 4 apresenta dois principais indicadores que contextualizam os municípios 
da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema em relação ao desenvolvimento: o 
IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e o IPRS (Índice Paulista de 
Responsabilidade Social).  
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Quadro 4.– Indicadores Sócioeconômicos dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema 

Município 
IDHM 
(2010) 

IPRS (2010) 

Angatuba 0, 719 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Arandu 0, 685 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Barão de Antonina 0, 711 
Grupo 4 – Apresentam baixos níveis de riqueza e nível de longevidade 

e/ou escolaridade 

Bernardino de 
Campos 

0, 734 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Bom Sucesso de 
Itararé 

0, 660 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Buri 0, 667 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Campina do Monte 
Alegre 

0, 763 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Capão Bonito 0, 721 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Cerqueira César (*) 0, 729 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Coronel Macedo 0, 690 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Fartura 0, 732 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Guapiara 0, 675 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tento em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Guareí 0, 687 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Ipaussu 0, 727 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Itaberá 0, 693 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Itaí 0, 713 
Grupo 2 – Embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons 

indicadores sociais 

Itapetininga 0, 763 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Itapeva 0, 732 
Grupo 4 – Municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e nível de 

longevidade e/ou escolaridade 

Itaporanga 0, 719 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Itararé 0, 703 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Manduri 0, 739 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Nova Campina 0, 651 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Paranapanema 0, 717 
Grupo 2 – Embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons 

indicadores sociais 

Pilar do Sul 0, 690 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Piraju 0, 758 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Ribeirão Branco 0, 639 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Ribeirão Grande 0, 705 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Riversul 0, 664 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 
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Quadro 4.– Indicadores Sócio-economicos dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema        (continuação) 

Município 
IDHM 
(2010) 

IPRS (2010) 

São Miguel Arcanjo 0, 710 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Sarutaiá 0, 688 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Taguaí 0, 709 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Taquarituba 0, 701 
Grupo 3 - Nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores de 

longevidade e escolaridade. 

Taquarivaí 0, 679 
Grupo 5 – Mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores 

sociais 

Tejupa 0, 668 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 

Timburi 0, 710 
Grupo 4 – Baixos níveis de riqueza e nível de longevidade e/ou 

escolaridade 
Fonte: Fundação SEADE. 
 

Notas:  
 

IDHM = Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 
IPRS = Índice Paulista de Responsabilidade Social 

 
Os índices consideram três variáveis para definir o nível de desenvolvimento 
humano: expectativa de vida ao nascer, educação e PIB per capita. 
 
No quadro 4, verifica-se que 41,2% dos municípios da UGRHI 14 se enquadram no 
grupo 4 do IPRS, ou seja, apresentam  baixa renda, longevidade e escolaridade; 
29,4% estão no grupo 5; 23,5% enquadram-se no grupo 3, com renda baixa, porém 
com satisfatórios índices de longevidade e escolaridade e apenas 5,9% dos 
municípios da Bacia estão no grupo 2, que embora apresentem renda elevada, não 
apresentam indicadores sociais satisfatórios. 
 
Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, observamos que 59% 
dos municípios da UGRHI 14 apresentam um desenvolvimento elevado e outros 
41% apresentam desenvolvimento médio. 
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Densidade demográfica da UGRHI 14: 
 
De acordo com a Fundação Seade, a densidade demográfica é o número de 
habitantes residentes de uma unidade geográfica em determinado momento, em 
relação à área dessa mesma unidade (hab./Km2). Na UGRHI 14 a densidade 
demográfica é baixa em razão da população estar concentrada em alguns 
municípios com maior população ou que concentram atividades econômicas na 
Bacia Hidrográfica, conforme ilustrado na figura 3. 
 
Figura 3.- Densidade demográfica da UGRHI 14 

 
Fonte: Fundação SEADE. 
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Divisão hidrográfica da UGRHI 14 em sub-bacias: 
 

A UGRHI 14 está divida em 16 Sub-Bacias, presentes na figura 4: Baixo Itararé; 
Rio Verde; Alto Itararé; Rio Paranapanema Inferior; Baixo Taquari; Alto Taquari; 
Rib. da Posse/ Rio Paranapanema; Rios Guareí / Jacu / Sto. Inácio / 
Paranapanema; Baixo Apiaí-Guaçu; Rio Apiaí-Mirim; Alto Apiaí-Guaçu; Baixo 
Itapetininga; Alto Itapetininga/ Rio Paranapitanga / Paranapanema; Rio das Almas; 
Rio Turvo / Paranapanema Superior. O Quadro 5, na página seguinte, apresenta 
dados gerais de cada Sub-Bacia.  
 
Figura 4.- Divisão da UGRHI 14 em Sub-Bacia 

 
Fonte: Relatório Zero – CBH ALPA 
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Quadro 5.- Caracterização geral das Sub-Bacias da UGRHI 14 

Sub-bacia 
Área de 

drenagem 
(km

2
) 

Municípios 

Baixo Itararé 872,43 
Fartura / Timburi / Taguaí / Sarutaiá / 
Coronel Macedo 

Rio Verde 1.645,39 
Barão de Antonina / Itaporanga / 
Riversul / Coronel Macedo / Itararé / 
Itaberá 

Alto Itararé 848,64 
Itararé / Riversul / Itaporanga / Bom 
Sucesso de Itararé / Barão de 
Antonina 

Rio Paranapanema Inferior 1.608,26 
Ipaussu / Sarutaiá / Piraju / Manduri / 
Bernardino de Campos / Timburi / 
Tejupá 

Baixo Taquari 1.963,55 
Tejupá / Itaí / Itaberá / Taquarituba / 
Coronel Macedo 

Alto Taquari 2.483,36 
Itaberá / Itapeva / Nova Campina / 
Ribeirão Branco / Bom Sucesso de 
Itararé 

Rib. da Posse/ Rio Paranapanema 1.734,18 Arandu / Itaí/ Paranapanema 

Rios Guareí / Jacu / Sto. Inácio / 
Paranapanema 

2.668,17 Guareí / Angatuba / Paranapanema 

Baixo Apiaí-Guaçu 879,49 Buri / Taquarivaí 

Rio Apiaí-Mirim 828,33 Guapiara / Capão Bonito 

Alto Apiaí-Guaçu 1.118,48 
Ribeirão Branco / Itapeva / 
Taquarivaí 

Baixo Itapetininga 1.400,78 
Itapetininga / Angatuba / Campina do 
Monte Alegre 

Alto Itapetininga 1.182,44 
Pilar do Sul / Itapetininga / São 
Miguel Arcanjo 

Rio Paranapitanga / Paranapanema 995,80 
Campina do Monte Alegre / Capão 
Bonito / Buri  

Rio das Almas 701,15 Capão Bonito / Ribeirão Grande 

Rio Turvo / Paranapanema Superior 1.617,16 São Miguel Arcanjo / Capão Bonito 

ÁREA TOTAL 22.547,61  

Fonte: Relatório Zero – CBH ALPA 

 
De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Paranapanema (UGRHI 14), é 
classificada como Unidade de Conservação, conforme pode ser observado na 
figura 5. 
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Figura 5.- Classificação Econômica das UGRHIs 

 
Fonte: SMA/SP 

 

3.1.1. Geologia, Geomorfologia, Pedologia e Biodiversidade  
 

Na área de abrangência da Bacia Hidrográfica em pauta, pode-se identificar, no 
âmbito geológico, na sua porção sudeste, ocorrência de rochas epimetamórficas 
constituídas por metassedimentos argilosos, arenosos e carbonáticos pertencentes 
ao Grupo Açungui (Complexo Pilar). 
 
Dentro desta mesma porção, é significativa a ocorrência de corpos graníticos, 
(Suíte Granítica Sintectônica) representada pelos batólitos de Três Córregos e 
Agudos Grandes. 
 
No restante da área da bacia, em grandes proporções, imperam as rochas 
sedimentares, arenitos da Formação Botucatu Pirambóia e vulcânicas máficas 
extrusivas, basaltos Formação Serra Geral constituintes da Bacia do Paraná.  
 
A Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema ocupa uma área onde são 
encontradas duas unidades morfoestruturais distintas, ou seja:  
 
a) Cinturão Orogênico do Atlântico, que ocupa uma faixa na porção leste, 
contendo a unidade morfoescultural Planalto Atlântico, mais precisamente o 
Planalto de Guapiara;  
 
b) Bacia Sedimentar do Paraná, que ocupando a maior parte da área da UGRHI 
14, contendo a morfoescultura Depressão Periférica Paulista (Depressão do 
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Paranapanema), e a morfoescultura do Planalto Ocidental Paulista (Planalto Centro 
Ocidental e Planalto Residual de Botucatu). 
 
A área ocupada pelo Planalto de Guapiara é limitada ao Norte pela Depressão 
Periférica Paulista, ao leste e sudeste pelo Planalto Ribeira/Turvo e a oeste e sul 
com o Estado do Paraná. 
 
As formas de relevo predominantes nesta unidade morfológica são as 
denudacionais, representadas pelos morros baixos com topos convexos (Dc), com 
altitudes variando entre 700 e 800 m e declividades entre 20 e 30%, associados a 
filitos, granitos e calcários, onde destacam-se os Padrões de Formas Semelhantes 
Dc24 e Dc15, com entalhamento de vales variando entre 20 e 40 m e dimensão 
interfluvial entre 250 e 750 m. Localmente podem ser observados alinhamentos de 
cristas mais proeminentes, associados aos corpos quartzíticos. 
 
Na faixa de contato das rochas metamorfizadas, Grupo Itararé, com as unidades da 
Bacia Sedimentar (a sudeste da cidade de Itararé), são encontradas escarpas 
estruturais, predominantemente de direção SW–NE, em parte associadas aos 
falhamentos regionais, como também escarpas erosivas, que se apresentam no 
mesmo alinhamento. 
 
A unidade é caracterizada por vales entalhados e densidade de drenagem média a 
alta, com padrão dendrítico, o que gera um nível de fragilidade potencial de médio 
a alto, estando sujeita a fortes atividades erosivas. 
Na área desta bacia foram encontrados os seguintes tipos de solos: 
 
Solos com B textural 
Os solos agrupados na classificação B textural, apresentam-se bem drenados, sem 
influência de salinização, com sequência de horizontes A, B e C, quando 
completos; a transição dos horizontes A para B é geralmente clara ou abrupta, ou 
ainda gradual; já do B para C é gradual ou clara e mais raramente difusa. 
 
A porosidade nos solos de B textural mais argiloso é relativamente baixa, enquanto 
que nos solos de textura mais leve a porosidade é mais alta, devido a própria 
textura ou à atividade biológica, intensa na parte superior do B. 
 
Solos com B latossólico 
Os solos com B latossólico são caracterizados por apresentarem, quando 
completos um perfil A, B e C, sendo a transição entre os horizontes A e B 
normalmente difusa ou gradual e entre o B e C difusa, gradual ou clara. O horizonte 
B é o mais importante na caracterização dos latossolos, com espessuras variando 
de 0,40 a 10 m, sendo mais comuns profundidades entre 1,50 e 4 m. A textura é 
identificada pela fração argila sempre superior a 15 % e a porosidade é geralmente 
elevada. A estrutura é comumente, muito pequena granular ou pequena granular, 
onde os grânulos formam um massa homogênea com fraca coerência, podendo 
ocorrer também a estrutura prismática, observadas em cortes de estradas mais 
antigas.  
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Solos Hidromórficos  
 
Esta unidade é constituída por solos de várzea, normalmente com relevo plano, 
pouco profundos, com características associadas com encharcamento redundando 
em acumulação de matéria orgânica na primeira camada ou fenômeno de redução 
nas camadas subjacentes. 
 
São solos com sequência de horizontes A, C, G ou A, G podendo também 
apresentar horizonte Bg ou BG. O horizonte G ou horizonte gleizado é, geralmente, 
mosqueado de cinzento e bruno. 
Na área, ocorrem em alguns segmentos dos Rios Capivari e Guareí, e no alto do 
Apiaí-Guaçu. 
 
Solos Pouco Desenvolvidos 
Este grupamento é constituído por solos azonais, que apresentam, como principal 
característica, o pequeno desenvolvimento do perfil. 
 
No grupamento Solos Pouco Desenvolvidos estão incluídos os grandes grupos 
presentes na área, abaixo citados: 
 
- Solos Aluviais (A): são solos pouco desenvolvidos, gerados por processos de 
agradação, situados nas áreas planas, junto às margens dos rios, com lençol 
freático pouco profundo. São constituídos por sedimentos fluviais arenosos e 
argilosos inconsolidados, com solos enquadrados no tipo Glei Húmico e Glei Pouco 
Húmico. Na área, a presença mais significativa de solos aluviais está no baixo 
Itapetininga. 
 
- Litossolo com fases de acordo com a natureza do substrato: 
 
Litossolo – fase substrato granito-gnaisse (Li-gr): são solos pouco desenvolvidos, 
com espessura de 40 cm. O horizonte A assenta sobre o horizonte D (rochas), com 
raro desenvolvimento de um incipiente horizonte B de poucos centímetros. 
Litossolo – fase substrato folhelho-argilito (Li-ag): são solos pouco desenvolvidos, 
apresentando perfis com sequência A e D, imperfeitamente drenados, formados a 
partir de folhelhos e argilitos. 
 
- Regossolo: caracteriza-se por solos profundos, muito friáveis, de texturas muito 
leve, drenagem acentuada, com sequência de horizontes A, C, formadas a partir de 
arenitos, sendo normalmente ácidos e com fertilidade aparente muito baixa. 
 
- Subgrupo Regosolo “Intergrade” para  Argissolo Vermelho Amarelo e Regossolo 
“Intergrade”  para Latossolo Vermelho Amarelo (RPV-RLV): trata-se de um 
grupamento indiferenciado, sendo ambos de textura leve e de pequeno valor sob o 
ponto de vista agrícola. São solos profundos de textura muito leve, 
acentuadamente drenados, de cor geralmente vermelho amarelado, com sequência 
de horizontes A, B e C pouco diferenciados. São originados de arenitos, de 
fertilidade baixa, são ácidos e muito suscetíveis a erosão. Na área, sua ocorrência 
está associada ao arenito Pirambóia e Botucatu. 
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A Bacia Hidrográfica tem cerca de 15% de sua área protegida por legislação 
especial. Abriga quatro Estações Ecológicas com Florestas estacionais 
semidecíduas e formações do cerrado, sendo importante local de reprodução e 
alimentação de rica fauna silvestre. 
 
Possui ainda, signficativa área de Mata Atlântica protegida pelo Parque Estadual 
Intervales e pelo Parque Estadual de Carlos Botelho (Secretaria do Meio Ambiente, 
1998). 
 
A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ, BOTUCATU E TEJUPÁ, 
está parcialmente localizada na Bacia do Alto Paranapanema. 
 
O perímetro da APA Tejupá abrange os Municípios de Tejupá, Timburi, Fartura, 
Piraju, Taguaí, Taquarituba, Barão de Antonina e Coronel Macedo com 158.258 ha. 
Conta com significativos remanescentes de vegetação de cerrado e da fauna 
nativa. Matas ciliares e pequenos fragmentos da mata mesófila são encontrados na 
área. 
 
3.1.2. Caracterização Sócio Econômica  
 
A UGRHI 14 segue a tendência de crescimento do interior do estado de São Paulo, 
que foi baseada no avanço da cafeicultura no final do século XIX.  
 
O cultivo de café, bem como a expansão da ferrovia para escoamento dessa 
produção, foram responsáveis pela formação de vários municípios pelo interior do 
Estado de São Paulo. Na UGRHI 14, o processo de ocupação foi mais intenso 
entre 1870, que corresponde ao início da atividade cafeeira, e 1929, início da crise 
do café.  
 
Em suma, comparando-se a produção de café, o crescimento populacional e a 
porcentagem de cobertura vegetal existente no Estado, nota-se que à medida que 
a cultura do café se expande no território paulista, registra-se um crescimento 
populacional mais elevado, evidenciando uma forte influência das atividades 
econômicas sobre a distribuição da população, bem como a intensificação da 
derrubada da cobertura vegetal.  
 
A ampliação da rede ferroviária possibilitou que alguns municípios da UGRHI se 
tornassem centros regionais, sobretudo aqueles localizados nos grandes 
entroncamentos ferroviários, consolidando as atividades de comércio e de serviços. 
Na Bacia destacam-se os municípios de Itapetininga, Itapeva, Capão Bonito, Itararé 
e Piraju.  
 
Outro fator que possibilitou que a região se inserisse no processo de interiorização 
do desenvolvimento foram as rodovias, dentre elas a  rodovia Raposo Tavares, 
construída a partir de 1937 (antiga Rodovia São Paulo-Paraná), além do Proálcool 
e das culturas feijão, arroz e milho.  
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Ressalta-se, também, o papel desempenhado pelos rios no processo de ocupação 
e desenvolvimento do Estado e da UGRHI 14, os rios foram utilizados inicialmente 
como via de penetração no território paulista (Revolução de 1932) e para 
escoamento do café.  
 
A partir da década de 1980 ocorreu um expressivo aumento do número de 
indústrias no interior do Estado de São Paulo. Na UGRHI – Alto Paranapanema, 
destacam-se, entre os municípios mais industrializados, Itapetininga, Itapeva e 
Capão Bonito.  
 
A UGRHI - Alto Paranapanema apresenta uma economia bastante diversificada, 
com destaque para o complexo sucroalcooleiro, indústrias de papel e celulose, 
indústrias têxtil, mineração de calcário e plantio e processamento de madeiras de 
reflorestamento. Possui também grande potencial turístico, principalmente nas 
áreas das Represas de Jurumirim e Chavantes. 
 
A atividade sucroalcooleira é formada pela produção do açúcar e do álcool, 
envolvendo a mesma matéria-prima, a cana-de-açúcar, mas abastecendo 
mercados distintos: bem final de consumo ou insumo para a indústria de alimentos 
e insumo para a indústria química ou combustível para motores de automóveis. O 
complexo sucroalcooleiro permeia boa parte do território da Bacia do Alto 
Paranapanema.  
 
Itapeva é o maior produtor estadual de tomate (sua principal cultura), mas têm 
grande expressividade as lavouras de feijão, milho. 
 
Outros setores destacam-se na UGRHI-ALPA, tais como: alimentos, papel e 
vestuário, em Itapetininga e Capão Bonito; flores, frutas de clima temperado e 
beneficiamento de algodão, em Paranapanema (Holambra II).  
 
Considerando-se o Índice de Participação dos Municípios - IPM e a posição dos 
municípios no “ranking“ geral do Estado de São Paulo, destacam-se, no período de 
2007 a 2011, Itapetininga, Itapeva, Capão Bonito e Paranapanema.  
 
3.1.3. Uso e Ocupação do Solo, Áreas de Risco de Inundação e Áreas 

Contaminadas (Degradadas) 
 
A distribuição da ocupação do solo está da seguinte maneira: vale destacar a 
presença da cana, que ocupava, em 2010, uma área de 1.116 km², ou 5% do total 
do território. A presença de pastagens na região também merece destaque, já que 
ocupavam no mesmo ano, 32% do território, equivalente a 7.275 km² (IEA, 2012).  
 
As atividades de mineração estão baseadas na exploração de minerais não 
metálicos e se concentram nos municípios de Bom Sucesso de Itararé, Guapiara, 
Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco e Ribeirão Grande. Têm destaque as de 
calcário, em Guapiara e Itapeva, para a fabricação de cal hidratada, e em Ribeirão 
Branco para a fabricação de cimento. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
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Quanto às áreas de risco à inundação na UGRHI 14, a maioria dos municípios 
apresenta, conforme o Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo, 
redes de drenagem urbana. Foram registrados, na Bacia do Alto Paranapanema, 
ocorrência de inundações em 15 municípios entre os anos de 2004 e 2008, 
totalizando 44% dos municípios da Bacia.  
 
Quanto às áreas contaminadas, na UGRHI 14, segundo o Relatório de Qualidade 
Ambiental do Estado de São Paulo (SMA 2012), temos um total de 109 áreas 
cadastradas no ano de 2010, sendo 105 áreas contaminadas por poços de 
combustíveis, 2 por indústrias e outras 2 pelo comércio.  
 
A UGRHI 14 apresenta ainda algumas áreas degradadas em função da mineração. 
Os efeitos dessa atividade podem ser percebidos no solo, na água e no ar. No que 
se refere aos impactos sobre o solo podem ser citados alterações das propriedades 
do solo em função da deposição indevida de resíduos das operações de lavra e 
beneficiamento, remoção de camada superficial de solo e, consequente exposição 
de camadas (ação das águas pluviais), degradação da qualidade do solo e 
carregamento de partículas. Os impactos sobre a água podem ser observados em 
virtude da utilização da água nas atividades minerais, o próprio recurso hídrico 
sendo o meio de exploração de bens minerais e a recepção de efluentes pelos 
corpos d’águas. Quanto aos impactos atmosféricos, podem ser citados a geração de 
material particulado pela circulação de veículos e máquinas, cortes de taludes, pilhas 
de estéreis, entre outros. O Gráfico 2 ilustra a evolução das áreas contaminadas na 
UGRHI 14 no período de 2005 à 2010 e o gráfico 3 apresenta o número de áreas 
contaminadas, por atividade, no ano de 2010 na mesma UGRHI. 
 

Gráfico 2.- Evolução das áreas contaminadas na UGRHI 14 

 
Fonte: Relatório da Qualidade Ambiental 2012 
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Gráfico 3.-  Número de Áreas Contaminadas em 2010 na UGRHI 14 (por atividade) 

 
Fonte: Relatório da Qualidade Ambiental 2012 

 

3.1.4. Unidades de Conservação  
 
As áreas legalmente protegidas da Bacia – Áreas de Proteção Ambiental, Estações 
Experimentais, Estações Ecológicas, Florestas Nacionais, Florestas Estaduais e 
Parques Estaduais – cobrem cerca de 21% do território (4,7 mil Km2), sendo elas: 
APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá; APA da Serra do Mar; EE de Angatuba; EE 
de Xitué; EE de Paranapanema; EE de Itapeva; EE de Itaberá; FE de Angatuba; FE 
de Manduri; FE de Paranapanema; FE de Piraju; FN de Capão Bonito; PE 
Intervales; PE Carlos Botelho; RPPN Fazenda Horii; RPPN Vale do Corisco e 
invadem bordas das bacias hidrográficas circunvizinhas, capacitando-a para 
cumprir o que estabelece a sua classificação vocacional. A figura 6 apresenta os 
índices de cobertura vegetal dos municípios integrantes da UGRHI 14. 
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Figura 6.- Cobertura vegetal nativa dos municípios da UGRHI 14 

 
Fonte: SMA/FF 

 
3.1.5. Saneamento Básico e Abastecimento Público 
 
De acordo com a CETESB, (2012) na UGRHI 14 são coletados 90,2 % dos esgotos 
produzidos, o índice de tratamento é da ordem de 86,5 % do total dos esgotos 
gerados, atingindo uma média de eficiência de 71%, como podemos observar no 
Gráfico 4. Dos 34 municípios que compõem a Bacia, 4 não possuem sistema de 
tratamento de esgotos (0%). Dos 30 municípios que tratam, 25 deles atingem 100% 
dos esgotos tratados e o restante, 5 municípios, tratam parcialmente os esgotos. 
Entretanto, espera-se uma melhora significativa em 2014, quadro 6. 
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Gráfico 4.- Comparativo entre a média da coleta e do tratamento de esgotos e da eficiência de 
remoção da carga poluidora na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 

 
Fonte: CETESB – Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, 2012. 
 

 

Os municípios da bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema são assim 
administrados, quanto ao saneamento básico: 33 municípios têm seus sistemas de 
água e esgoto operados pela SABESP e 3 municípios serviços autônomos ligados 
a Administração Municipal. O abastecimento público da UGRHI 14 é feito a partir 
de mananciais superficiais e subterrâneos, sendo superior a 98% o percentual da 
população atendida. 
 
Gráfico 5.- Detalhamento da Redução de Carga Orgânica na UGRHI 14 

 
Fonte: Relatório da Qualidade Ambiental, 2012.  
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Quadro 6.- Descrição das características de Saneamento da UGRHI 14 

Município Concessão 

População IBGE 2010 Atendimento (%) Eficiência 
Carga Poluidora 

(kg DBO/ dia) 
ICTEM Corpo Receptor 

População 
Total 

População 
Urbana 

Coleta Tratamento % Potencial Remanesc. 

Angatuba SABESP 22.434 16.114 90 100 84,0 879 214 7,96 
Rib. Grande/ Rib. 

Bom Retiro e Córrego 
Boa Vista 

Arandu SABESP 6.127 4.617 98 100 86,0 250 39 9,77 Ribeirão Bonito 

Barão de 
Antonina 

SABESP 3.141 1.928 81 0 - 105 105 1,22 Água dos Pedrocas 

Bernardino de 
Campos 

SABESP 10.779 9.662 100 100 86,5 522 70 9,70 Cór. Douradão 

Bom Sucesso 
do Itararé 

SABESP 3.597 2.448 95 80 90,0 133 42 7,27 Cór. Bom Sucesso 

Buri SABESP 18.635 15.051 98 100 83,0 816 152 9,67 Rio Apiaí-Guaçu 

Campina do 
Monte Alegre 

SABESP 5.594 4.733 77 100 89,4 257 80 7,63 Rio Paranapanema 

Capão Bonito SABESP 46.135 37.789 97 100 90,0 2.039 259 9,46 Rib. Do Poço 

Coronel 
Macedo 

SABESP 4.956 3.830 90 100 74,0 205 68 7,18 Rib. Do Lajeado 

Fartura SABESP 15.344 12.258 98,8 100 87,0 663 93 9,98 Rio Fartura 

Guapiara SABESP 17.865 7.181 70 80 96,0 385 178 5,74 Rib. S. J. Guapiara 

Guareí SABESP 14.900 8.605 70 100 93,0 475 166 7,28 Rio Guareí 

Ipaussu SAAE 13.748 12.668 100 100 80,0 688 138 9,50 Rio Paranapanema 

Itaberá SABESP 17.777 12.083 96 100 80,2 650 149 7,95 Rib. das Lavrinhas 

Itaí SABESP 24.236 19.032 81 100 83,0 1.037 340 7,58 Rib. dos Carrapatos 

Itapetininga SABESP 145.821 132.326 91 100 52,3 7.214 3.781 6,16 

Rib. Ponte Alta/ 
Ribeirão Jurumirim/ 

Rio Capivari/ Ribeirão 
Conceição/ Rio 

Itapetininga. 
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Quadro 6.- Descrição das características de Saneamento da UGRHI 14 (continuação) 

Municipio Concessão 

População IBGE 2010 Atendimento (%) Eficiência 
Carga Poluidora 

(kg DBO/ dia) 
ICTEM Corpo Receptor 

População 
Total 

População 
Urbana 

Coleta Tratamento % Potencial Remanesc. 

Itapeva SABESP 88.128 74.270 92 97 89,0 4.027 829 8,30 
Cór. Aranha e Rib. 

Pilão d’água. 

Itaporanga SABESP 14.564 11.047 86 100 88,0 597 145 8,21 Rio Verde 

Itararé SABESP 48.040 44.368 90 0 - 2.401 2.401 1,35 Cór. Da Pedra 

Manduri SABESP 9.047 7.827 99 100 84,0 425 72 9,69 Cór. Lageadinho 

Nova Campina SAEMAN 8.609 5.826 98 100 62,0 318 125 7,22 Rib. Taquari Mirim 

Paranapanema SABESP 17.984 14.622 88 100 82,7 797 217 7,75 
Res. Jurumirim/ 
Ribeirão Tibiriça/ 

Ribeirão das Posses. 

Pilar do Sul SABESP 26.595 20.733 75 100 95,0 1.127 324 7,46 Rib. do Pilar 

Piraju SABESP 28.519 25.644 97 95 90,0 1.387 237 9,88 Rio Paranapanema 

Ribeirão Branco SABESP 18.042 9.179 76 90 49,1 490 325 4,97 
Rib. Branco/ Rio 

Taquari 

Ribeirão Grande SABESP 7.424 2.344 100 100 32,0 127 86 5,38 Cór. Rib. Grande 

Riversul SABESP 6.084 4.435 88 100 92,0 236 45 9,62 Rib. Vermelho 

São Miguel 
Arcanjo 

SABESP 31.500 21.537 76 100 78,7 1.165 468 6,73 
Cór. S. Miguel 

Arcanjo 

Sarutaiá SABESP 3.613 2.950 92 100 88,0 159 30 9,88 Cór. Do Barranco 

Taguaí SABESP 11.086 7.941 100 100 82,0 438 79 9,70 Rio Fartura 

Taquarituba SABESP 22.315 19.600 96 100 83,9 1.060 206 9,44 Rib. do Moinho 

Taquarivai SABESP 5.203 2.838 86 100 63,0 155 71 9,31 Cór. Sem Nome 

Tejupá PM 4.769 3.094 95 0 - 166 166 1,43 
Cór. Da Pedra 

Branca 

Timburi SABESP 2.639 1.919 100 0 - 103 103 1,50 Rib. Retiro 
Fonte: CETESB – Relatório da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, 2012. 
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3.1.6. Resíduos Sólidos 
 
Quanto aos resíduos sólidos da UGRHI 14, desde que a CETESB começou a 
elaborar o Inventário que contempla o IQR – Índice de Qualidade de Aterro de 
Resíduos, notou-se um avanço significativo na gestão dos resíduos, conforme o 
gráfico 6 e quadro 7. 
 

Gráfico 6.- Média do IQR na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
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Quadro 7.- Desempenho do IQR por Município da UGRHI 14 
Município Agência 

CETESB 
UGRHI Lixo  

(t/dia
) 

INVENTÁRIO ENQUAD_TO E 
OBSERVAÇÃO 

TAC LI LO 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC 

ANGATUBA Itapetininga 14 6,4 6,8  5,9  2,8  2,6  9,3  10,0  10,0  10,0  A  Não Sim Sim 

ARANDU Avaré 14 1,8 3,0  2,1  1,8  3,9  7,8  2,0  8,2  4,9  I  Não Sim Sim 

BARÃO DE 
ANTONINA 

Avaré 14 0,8 2,3  7,4  6,7  6,9  7,5  8,0  8,2  10,0  A  Não Sim Sim 

BERNARDINO 
DE CAMPOS 

Assis 14 3,9 3,4  4,8  9,0  6,3  8,6  8,9  8,8  6,1  C  Não Não Não 

BOM SUCESSO 
DO ITARARÉ 

Capão Bonito 14 1,0 2,8  5,5  2,6  3,9  3,2  4,3  8,0  6,9  C  Sim Não Não 

BURI Capão Bonito 14 6,0 4,5  4,4  2,3  0,9  3,4  8,6  8,8  7,2  C  Não Sim Sim 

CAMPINA DO 
MONTE 
ALEGRE 

Itapetininga 14 1,9 6,9  7,1  7,4  7,1  7,9  3,8  7,1  8,5  A  Não Sim Sim 

CAPÃO 
BONITO 

Capão Bonito 14 15,1 3,6  1,6  2,5  9,2  7,7  7,9  7,6  6,8  C  Não Sim Sim 

CORONEL 
MACEDO 

Avaré 14 1,5 1,7  6,7  6,1  5,9  4,4  6,8  8,9  6,2  C  Não Sim Sim 

FARTURA Avaré 14 4,9 3,4  7,6  0,0  5,7  7,4  6,2  8,3  9,3  A  Não Sim Sim 

GUAPIARA Capão Bonito 14 2,9 7,1  7,3  8,7  9,3  4,9  4,0  7,1  7,5  C  Não Sim Sim 

GUAREÍ Itapetininga 14 3,4 7,7  5,9  2,5  4,2  3,3  9,5  9,8  10,0  A  Não Sim Sim 

IPAUSSU Assis 14 5,1 3,8  3,0  4,2  7,7  8,0  7,6  7,9  8,7  A  Não Sim Não 

ITABERÁ Capão Bonito 14 4,8 2,5  8,9  8,4  7,7  5,3  7,3  7,4  6,8  C  Não Sim Sim 

ITAÍ Avaré 14 7,6 2,8  2,7  3,1  5,9  4,3  5,4  8,3  9,1  A  Não Sim Sim 

ITAPETININGA Itapetininga 14 66,2 2,1  2,5  1,6  2,8  4,8  0,5  8,1  6,4  C  Sim Não Não 

ITAPEVA Capão Bonito 14 29,7 6,8  5,0  3,4  3,1  1,6  1,7  6,2  6,2  C  Sim Não Não 

ITAPORANGA Avaré 14 4,4 2,1  7,0  6,6  5,9  6,4  7,6  8,9  9,3  A  Não Não Não 

ITARARÉ Capão Bonito 14 17,7 3,5  5,1  2,9  4,5  3,5  3,8  6,5  7,0  C  Sim Sim Sim 

MANDURI Avaré 14 3,1 1,2  2,9  1,4  2,7  1,7  2,0  8,5  7,8  C  Não Sim Sim 

NOVA 
CAMPINA 

Capão Bonito 14 2,3 2,8  2,3  2,5  3,4  9,1  8,9  9,4  8,9  A  Não Sim Sim 

PARANAPANE
MA 

Avaré 14 5,8 1,0  6,0  7,6  8,3  8,4  7,3  8,8  8,2  A  Não Não Não 

PILAR DO SUL Sorocaba 14 8,4 5,0  5,9  3,6  5,6  7,7  7,2  7,9  8,3  A  Não Sim Não 

PIRAJU Avaré 14 10,3 8,0  5,8  8,1  6,8  7,3  5,1  8,7  7,6  C  Não Sim Sim 

.  
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Quadro 7-. Desempenho do IQR por Município da UGRHI 14 (continuação) 

Município 
Agência 
CETESB 

UGRHI 
Lixo 
(t/dia

) 

INVENTÁRIO 
ENQUAD_TO E 
OBSERVAÇÃO 

TAC LI LO 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC IQR IQC 

RIBEIRÃO 
BRANCO 

Capão Bonito 14 3,7 3,2  4,2  4,8  2,3  1,7  1,2  9,6  9,5  A  Não Sim Sim 

RIBEIRÃO 
GRANDE 

Capão Bonito 14 0,9 5,4  5,9 4,6 0,0 8,1 8,7  2,5  4,6  8,2  6,7  C  Não Sim Sim 

RIVERSUL Capão Bonito 14 1,8 1,5  2,8  2,1  9,2  6,6  6,2  8,0  6,8  C  Não Sim Sim 

SÃO MIGUEL 
ARCANJO 

Itapetininga 14 8,6 4,3  5,9  3,1  2,2  2,3  4,4  9,5  8,9  A  Não Sim Sim 

SARUTAIÁ Avaré 14 1,2 1,5  2,4  1,9  2,5  1,9  5,1  9,1  9,7  A  Não Sim Sim 

TAGUAÍ Avaré 14 3,2 4,7  6,0  3,1  3,8  6,7  8,3  8,9  8,9  A  Não Sim Sim 

TAQUARITUBA Avaré 14 7,8 6,5  9,2  5,0  6,9  5,5  6,2  9,1  9,2  A  Não Sim Sim 

TAQUARIVAÍ Capão Bonito 14 1,1 6,8  5,0  3,4  3,1  1,6  1,7  6,2  6,2  C 
D - 

Itapeva 
Não Não Não 

TEJUPÁ Avaré 14 1,2 0,2  5,9  0,0  8,8  7,7  8,5  7,3  8,5  A  Não Sim Sim 

TIMBURI Assis 14 0,8 0,8  6,7  4,8  2,5  4,3  2,1  6,7  9,6  A  Não Sim Sim 

Fonte: CETESB – Inventário dos Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo , 2011. 

 
Legenda: 
 
Enquadramento e Observação: (A) Adequado; (C) Controlado; (I) Inadequado. 
(LI) Licença de Instalação; (LO) Licença de Operação; (D) Dispõe em:. 

 

  



 

35 

 

Figura 7.- Desempenho do IQR por Município 
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3.2. Recursos Hídricos  
 
3.2.1. Águas Superficiais  
 
A situação da qualidade das águas superficiais na UGRHI 14 ainda não é a ideal, 
devido à ocorrência de fontes pontuais e não pontuais de carga orgânica e 
industrial que interfere na situação da qualidade da água. Em termos de 
disponibilidade hídrica superficial, a Bacia do Alto Paranapanema apresenta uma 
situação confortável em relação à sua demanda, como veremos detalhadamente 
mais adiante no balanço hídrico. O quadro 8 apresenta as demandas superficiais 
outorgadas na Bacia, por tipo de uso. 
 
Quadro 8 – Demanda de água superficial outorgada na UGRHI 14 

Demanda urbana 
(m3/s) 

Demanda 
industrial (m3/s) 

Demanda para 
outros usos (m3/s) 

Total (m3/s) 

1,28 4,52 0,29 6,09 

Fonte: Cadastro de Usuários do DAEE - 2012 

 

Como podemos observar no quadro acima, a demanda por água superficial na 
UGRHI 14, relativa ao setor industrial, representa 74% do total. Este fato se justifica 
devido ao perfil das indústrias da região, focadas nos segmentos de celulose e 
papel e açúcar e álcool. Ambos segmentos são grandes usuários de água. A 
demanda urbana representa 21% do total. Este percentual tende a aumentar 
devido aos processos de outorgas das companhias de saneamento básico que 
estão em curso na Bacia. Já a demanda por outros usos, nos quais se enquadram 
atividades econômicas relativas ao comércio, clubes recreativos, hotéis, postos de 
gasolina, associações dentre outros, representa um valor bem pequeno, em torno 
de 5%. 
 

Praias e Reservatórios  
 
Devido aos reservatórios existentes na Bacia, a região apresenta praias de água 
doce que são utilizadas para recreação e lazer. Os principais reservatórios para 
esta finalidade são: Jurumirim e Chavantes.  
 
Quanto à balneabilidade destas águas, a CETESB possui um ponto de 
monitoramento para o Índice de Balneabilidade (IB), localizado na Represa de 
Jurumirim. Para o ano de 2011, através dos resultados mensais do monitoramento, 
este ponto foi avaliado como satisfatório. O cálculo do IB é feito a partir das 
densidades de E. coli, que indica a contaminação do corpo hídrico por coliformes.  
 

3.2.2. Águas Subterrâneas  
 
Na UGRHI 14, os recursos hídricos subterrâneos ocorrem em um sistema formado 
por 5 aquíferos: Tubarão, Furnas, Serra Geral, Passa Dois e Guarani.  
 

De modo geral, a UGRHI 14 apresenta vulnerabilidade médio-alta a muito alta 
segundo avaliação do IG/CETESB/DAEE (1997). A disponibilidade de águas 
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subterrâneas pode ficar comprometida pela vulnerabilidade dos aquíferos, 
induzindo a um controle de risco. 
 
Quanto à exploração das águas subterrâneas, na UGRHI 14 este potencial ainda é 
muito pouco utilizado, devido à grande disponibilidade hídrica e fácil acesso aos 
recursos superficiais. O quadro 9 apresenta as demandas outorgadas na UGRHI 
14. 
 
Quadro 9 – Demanda de água subterrânea outorgada na UGRHI 14 

Demanda urbana 
(m3/s) 

Demanda 
industrial (m3/s) 

Demanda para 
outros usos (m3/s) 

Total (m3/s) 

0,30 0,18 0,26 0,74 

Fonte: Cadastro de Usuários do DAEE, 2012. 

 
Note-se que o setor de abastecimento público apresenta o maior percentual de 
utilização das águas subterrâneas no UGRHI 14, demandando 40% do total. O 
segmento outros usos, nos quais se enquadram atividades econômicas relativas ao 
comércio, clubes recreativos, hotéis, postos de gasolina, associações, condomínios 
dentre outros, representa 35%. Tal fato se explica devido ao perfil destes usuários, 
que se utilizam de sistemas alternativos, não dependendo da rede pública para o 
suprimento de água. Por fim, o setor industrial representa 25% dos usos das águas 
subterrâneas da Bacia. 
 
Portanto, a demanda total outorgada (superficial e subterrânea), por tipo de uso, é 
apresentada no Quadro 10. 
 
Quadro 10 - Demanda total outorgada por tipo de uso na UGRHI 14 

Demanda urbana 
(m3/s) 

Demanda 
industrial (m3/s) 

Demanda para 
outros usos (m3/s) 

Total (m3/s) 

1,6 4,7 0,6 6,9 

Fonte: Cadastro de Usuários DAEE – 2012 

 
Como podemos analisar no Quadro acima, do total das demandas outorgadas na 
UGRHI 14, 68% correspondem ao setor industrial, 23% ao setor de abastecimento 
público e 9% aos outros usos. 
 
3.2.3. Balanço Hídrico 
 
Usos Consuntivos: 
 
Refere-se aos usos que retiram a água de sua fonte natural diminuindo suas 
disponibilidades quantitativas, espacial e temporalmente; é o uso da água no qual 
existe perda (consumo) entre o que é captado, extraído ou derivado e o que retorna 
ao curso de água. Analisa-se aqui a situação da UGRHI-14 quanto à utilização dos 
recursos hídricos para os usos consuntivos principais: urbano ou doméstico 
(abastecimento público), industrial e outros usos.  
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Abastecimento Público: 
 
O uso urbano ou doméstico refere-se a toda água captada destinada ao consumo 
humano de núcleos urbanos (sedes municipais, distritos, bairros, vilas, 
loteamentos, condomínios, etc.).  
 
O uso doméstico das águas superficiais e subterrâneas, portanto, praticamente se 
resume ao uso urbano ou público ligado aos sistemas públicos de abastecimento. 
 
No caso em tela, 31 municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema são operados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (SABESP). Os outros 3 municípios são administrados e operados por 
autarquias municipais e prefeituras. 
 
Na UGRHI 14, o balanço entre a demanda total (superficial e subterrânea) e a 
vazão disponível (Q95%) mantém bom, apresentando uma relação de 9,49%.  
 
De maneira geral, na bacia do Alto Paranapanema, o balanço entre a demanda 
total (superficial e subterrânea) em relação à vazão média (Qmédio) é considerado 
boa como uma relação de 4,24%. 
 
Já em relação à vazão mínima superficial (Q7,10), o balanço entre a demanda 
superficial e a disponibilidade mínima superficial também se encontra numa 
categoria boa, com um índice de 12,63%. 
 
O balanço entre a demanda subterrânea e as reservas explotáveis na UGRHI 14 
manteve-se na categoria Bom. Porém, observa-se um gradativo aumento na 
demanda por águas subterrâneas. 
 
O Quadro 11 apresenta uma síntese do Balanço Hídrico na Bacia Hidrográfica do 
Alto Paranapanema. 
 
Quadro 11 – Balanço Hídrico da UGRHI 14 

Disponibilidade 
Total - Q95% 

(m
3
/s) 

Disponibilidade 
Total – Qmédio 

(m
3
/s) 

Demanda 
Total x Q95% 

(%) 

Demanda 
Total x 

Qmédio (%) 

Demanda 
Superficial x 

Q7,10 (%) 

Demanda 
Subterrânea 
em relação 
às reservas 
explotáveis 

(%) 

114 255 9,49 4,24 12,63 0,69 

Notas: Extraído de PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos – 2012/2015 

Situação Demanda Total x Q95% 
Demanda Total x 

Qmédio 
Demanda Superficial 

x Q7,10 

Demanda Subterrânea 
x reservas 
explotáveis 

Bom < 30% < 10% < 30% < 30% 

Atenção entre 30% e 50% entre 10% e 20% entre 30% e 50% entre 30% e 50% 

Crítico > 50% > 20% > 50% > 50% 

 
Conforme podemos observar no Quadro 11 acima, todos os índices de balanço 
hídrico da UGRHI 14 encontram-se numa situação boa dentro dos critérios 
estabelecidos pelo Governo do estado de São Paulo. 
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No gráfico 7, é apresentada a comparação do balanço hídrico entre a UGRHI 14 e 
o Estado de São Paulo. 
 
Gráfico 7 – Comparação do Balanço Hídrico: UGRHI 14 x Estado SP 

 
 
Obs.: Quanto menor o percentual, melhor o balanço hídrico 
Fonte: PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos – 2012/2015 

 
Analisando os dados do Gráfico acima, podemos observar que, no Estado de São 
Paulo, a relação demanda superficial e vazão mínima Q7,10 bem como a relação 
demanda total e a vazão disponível Q95%, está próxima do nível de Atenção. Já 
para a UGRHI 14 a situação é bem mais confortável, com todas as relações entre 
demanda e disponibilidade apresentando índices favoráveis. 
 
 
4. HISTÓRICO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO CBH-ALPA 
 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (CBH-ALPA), identificado 
como UGRHI-14, é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo do 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo. Foi implantado em 17 de Maio de 1996 e tem sede no DAEE – 
Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo, localizada no 
município de Piraju. Tem sua área de atuação em 36 municípios (34 com sede 
dentro da bacia hidrográfica do Alto Paranapanema e 2 com sede em outra bacia). 
Sua área de drenagem é de aproximadamente 22.550 Km2 com uma população 
estimada em 722.000 habitantes (IBGE,2010). 
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4.1. Objetivos do CBH-ALPA 
 
Tem por objetivo: 
 

 Promover a preservação, melhoria e recuperação da qualidade dos recursos 

 Hídricos; 

 Coordenar e integrar as atividades ligadas à defesa dos recursos hídricos; 

 Promover a elaboração e o aperfeiçoamento das normas de proteção ao 
meio ambiente; 

 Incentivar o desenvolvimento de pesquisa e processos tecnológicos 
destinados a 

 Reduzir a degradação da qualidade ambiental; 

 Estimular a realização de atividades educacionais e a participação da 
comunidade 

 E de segmentos da sociedade no processo de preservação do meio 
ambiente. 

 
É um órgão colegiado do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Energia, Recursos 
Hídricos e Saneamento e subordinado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CRH) constituído de forma tripartite com representantes do Estado, dos Municípios 
e da Sociedade Civil Organizada, com a participação de 1/3 dos votos para cada 
segmento. 
 
4.2. Composição do Plenário do CBH-ALPA 
 
O Plenário do Comitê do Alto Paranapanema é o órgão supremo, dentro dos limites 
de seu Estatuto. Formado por 10 (dez) representantes do Estado, 10 (dez) dos 
Municípios e 10 (dez) da Sociedade Civil, com um mandato de dois anos para os 
seus membros. A direção do Comitê tem sido ocupada por um prefeito na 
presidência, um representante da Sociedade Civil na vice-presidência e um 
representante do Estado na Secretaria Executiva. 

 
Suas atribuições consistem em: 
 

 Apresentar propostas; 

 Pedir vista de documentos; 

 Solicitar ao presidente a convocação de reunião extraordinária para 
apreciação de assuntos relevantes de interesse do Comitê; 

 Propor a inclusão de matéria na ordem do dia, inclusive para reunião 
subsequente. 
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4.3. As Câmaras Técnicas 

 

As Câmaras Técnicas serão criadas por Deliberação do Plenário, compostas por 
segmentos do CBH-ALPA, para exercer uma ou algumas das competências a ela 
atribuídas pelo plenário ou presidência. 
 
As Câmaras Técnicas são equipes colegiadas e compostas por membros de 
órgãos e entidades do CBH-ALPA, bem como por demais entidades que possam 
ter vinculação direta aos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas, 
indicadas pelo Coordenador e aprovados pela Plenária do CBH-ALPA, podendo ser 
permanentes ou transitórias.  
 
Seus objetivos são: 
 

 Acompanhar os estudos de planejamento e gerenciamento de recursos 
hídricos de interesse para a região, emitindo pareceres e relatórios técnicos 
para subsidiar as decisões do CBH-ALPA; 

 Elaborar estudos e pareceres para encaminhamento ao Comitê 
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, do Relatório 
de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema e dos Programas de Duração Continuada e referentes a 
outros assuntos;  

 Acompanhar e supervisionar, quando for o caso, os levantamentos, estudos, 
projetos, serviços e obras de interesse para os recursos hídricos da região, 
pelas entidades integrantes do CBH-ALPA; 

 Elaborar pareceres e relatórios técnicos sobre o Plano Integrado de 
Aproveitamento e controle dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Alto Paranapanema; 

 Elaborar o Plano de Bacia, nos prazos a serem estabelecidos pelo PERH; 

 Elaboração de proposta de monitoramento quantitativo e qualitativo dos 
recursos hídricos da região; 

 Atuar como instância preliminar do CBH-ALPA na apreciação de programas 
de ação, financiamentos de interesse regional e proposição ao Plenário de 
priorização de projetos e obras. 

 
4.4. Grupos de Trabalho (Câmaras Técnicas) 
 
Estão em funcionamento quatro Câmaras Técnicas, segundo o Regimento Interno 
do CBH-ALPA: 
 

 Câmara Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliações (CT-PGA)  

 Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-AI)  

 Câmara Técnica de Saneamento e Águas Subterrâneas (CT-SAS) 

 Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social e 
Informação em Recursos Hídricos do CBH-ALPA (CT-EA) 
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A Deliberação CBH-ALPA nº 078/2008 de 17/06/2008 cria o Grupo de Trabalho 
da Cobrança do Uso dos Recursos Hídricos (GT), considerando a legislação 
vigente e a necessidade de definição de critérios e valores a serem propostos 
para a cobrança dos usuários de água. 
 

A Comissão Eleitoral (CE) tem por finalidade auxiliar e coordenar as reuniões de 
eleições dos três segmentos, lavras as Atas desses eventos com os resultados 
obtidos, efetuar o enquadramento prévio das entidades da sociedade civil 
cadastradas, conforme a Lei e o Estatuto Social do CBH-ALPA. 
 
A Deliberação CBH-ALPA 076/2007 de 5 de dezembro de 2007 aprova a 
Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no Âmbito da Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema.  Surge a necessidade de implantação da 
Cobrança da região do Alto Paranapanema. 
 
As atribuições delegadas a esta comissão são: Estudar, debater, promover 
debates, propor critérios, diretrizes e valores, com base na legislação vigente, para 
a implantação da cobrança aos usuários de recursos hídricos, no território da Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema, visando subsidiar o plenário do Comitê na 
tomada de decisão. 
 
4.5. Planos de Bacia e os Relatórios de Situação 
 
O CBH-ALPA elaborou seu primeiro Plano de Bacia Hidrográfica em 2003 
(aprovado pela Deliberação CBH-ALPA nº 042/2003 de 18 de março 2003). O 
Plano apontava problemas dos quais alguns já foram executadas e a Bacia 
Hidrográfica já apresenta melhoras em alguns setores como, por exemplo, a coleta 
e tratamento de esgotos.  
 
Contudo, ainda são necessários programas de gerenciamento dos recursos 
hídricos e dos resíduos gerados, capacitação de recursos humanos e obras de 
infraestrutura, como estações pluviométricas e fluviométricas, coleta e tratamento 
de esgoto, programas de gestão de resíduos sólidos, entre outros. 
 
A Deliberação CBH-ALPA nº 105 de 15 de dezembro de 2011, aprova a 
atualização do Plano de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema para o período de 2012/2015, visando a atualização das metas e 
ações. 
 
Para o acompanhamento da Situação dos Recursos Hídricos na região, foram 
elaborados 06 (seis) Relatórios até o presente momento: 
 

 Relatório Zero - 2000; 

 Relatório Um -2005; 

 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ALPA 2008; 

 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ALPA 2009; 

 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ALPA 2010; 

 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ALPA 2011; 
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 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ALPA 2012; 

 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ALPA 2013; 
 

5. HISTÓRICO DOS RECURSOS FINACEIROS APLICADOS NA UGRHI 14 
 
Ao longo de 15 anos (1998-2013) de aplicação de recursos financeiros na UGRHI 
14, os mesmos tiveram como origem basicamente duas fontes: o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FEHIDRO e contra-partida dos tomadores.  
 
Os recursos que compõem o fundo são, basicamente, provenientes da 
compensação financeira que o Estado recebe em decorrência dos aproveitamentos 
hidroenergeticos em seu território. 
 
No quadro abaixo é apresentado um resumo dos Programas de Duração 
Continuada constantes do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo (PDCs). 
 
Quadro 12 – Descrição dos PDCs (Programas de Duração Continuada) 

SIGLA PDC 

PDC01 Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 

PDC02 Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos 

PDC03 
Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

PDC04 Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas 

PDC05 
Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de Abastecimento 

Urbano 

PDC06 Desenvolvimento Racional da Irrigação 

PDC08 Prevenção e Defesa Contra Inundações 

PDC09 
Prevenção e Defesa Contra Erosão Solo e o Assoreamento dos Corpos 

d’Água 

PDC10 
Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservação e Leis de 

Proteção Mananciais 

PDC12 Participação do Setor Privado 

Fonte: SIGRH 
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Foram realizados investimentos em diversos Programas de Duração Continuada 
(PDC) na Bacia do Alto Paranapanema, atendendo ao Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, cujo montante é apresentado resumidamente no quadro abaixo. 
 
Quadro 13.– Investimentos no CBH-ALPA concluídos até o ano de 2012 

Empreendimento PDC 

Investimento 

Valor total (R$) 
Valor Financiado 

FEHIDRO (R$) 

Planejamento e 
Gerenciamento de 
Recursos Hídricos 

PDC 01 1.870.000,00 1.215.000,00 

Educação Ambiental PDC 01 216.000,00 147.000,00 

Hidrologia PDC 01 132.000,00 103.000,00 

Gestão de Resíduos 
Sólidos 

PDC 01 895.000,00 603.000,00 

Esgotamento 
Sanitário 

PDC 03 3.837.000,00 1.255.000,00 

Conservação e 
Recuperação 

PDC 03 1.093.000,00 552.000,00 

Galerias e 
Canalização de 

Águas 
PDC 08 / 09 9.363.000,00 6.373.000,00 

Controle de Erosão e 
Assoreamento 

PDC 09 1.099.000,00 688.000,00 

TOTAL 18.505.000,00 10.936.000,00 
Fonte: CBH-ALPA  
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Gráfico 8.– Investimentos FEHIDRO por PDC na Bacia do Alto Paranapanema (1998- 2012) 

 
Fonte: CBH-ALPA. 

 
Conforme o quadro anterior foi investido aproximadamente R$18,5 milhões nos 
diversos segmentos, somando-se recursos do FEHIDRO e contrapartida das 
Prefeituras, SABESP e outros. A seguir é representado o percentual de 
investimentos de cada setor em relação ao total investido. 
 
Gráfico 9.– Distribuição dos valores de projetos por PDC (1998- 2012) 

 
Fonte: CBH-ALPA. 

 
Existem ainda projetos em execução no CBH-ALPA, cujos investimentos se 
aproximam de um total de R$ 6,8 milhões, conforme apresentado no quadro 14:  
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Quadro 14.– Investimentos em execução no CBH-ALPA até o ano de 2013 

Empreendimento 
Investimento 

Valor total (R$) 
Valor Financiado 

FEHIDRO (R$) 
Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – PDC 01 
1.390.000,00 1.107.000,00 

Conservação e Recuperação – PDC 
03 

881.000,00 672.000,00 

Educação Ambiental – PDC 01 626.000,00 438.000,00 

Controle de Erosão e Assoreamento 
– PDC 09 

255.000,00 250.000,00 

Esgotamento Sanitário – PDC 03 78.000,00 75.000,00 

Galerias e Canalização de Águas – 
PDC 08/09 

2.696.000,00 2.356.000,00 

Hidrologia – PDC 01 206.000,00 185.500,00 

Gestão de Resíduos Sólidos - PDC 
01 

738.000,00 463.000,00 

TOTAL 6.870.000,00 5.547.000,00 
Fonte: CBH-ALPA. 
 
Analisando os dados anteriores, podemos observar que os valores totais investidos 
até o ano de 2013 na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema são da ordem de 
R$ 25.375.000,00, sendo que deste montante, R$ 16.483.000,00 (65%) são 
repasse do FEHIDRO, e o restante, R$ 8.892.000,00 (35%) de contra-partida. 
 
Gráfico 10. – Total de Investimentos no CBH-ALPA até o ano de 2013 
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6. HISTÓRICO DOS TRABALHOS RELATIVOS À COBRANÇA 
 
Através da promulgação da Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005 - que 
dispõe sobre a Cobrança pela utilização dos Recursos Hídricos do domínio do 
Estado de São Paulo, seus procedimentos para fixação de limites, condicionantes e 
valores - e do Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta a 
referida Lei, o CBH-ALPA aprovou, por meio da Deliberação n.º 076/2007, a 
implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
 
Com a Deliberação CBH-ALPA n.º 078/2008, é instituído o Grupo Técnico de 
Trabalho da Cobrança (GT-COB), cujo objetivo principal é o estudo da viabilidade 
de implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no âmbito do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
 
A Deliberação CBH-ALPA n.º 089/2009 estabelece o Cronograma de Atividades 
para a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
 
Finalmente, a Deliberação CBH-ALPA n.º 104/2011 definiu para dezembro de 
2013, em seu Anexo I, o início da cobrança pelo uso da água no âmbito do CBH-
ALPA. 
 
O Grupo Técnico da Cobrança realizou 20 reuniões internas, nos anos de 2011 e 
2012, dois Seminários com a população em geral, bem como duas Audiências 
Públicas específicas para os assuntos relacionados à implementação da Cobrança 
pelo Uso da Água. 
 
A seguir será apresentada a sequência das reuniões com o Grupo de Trabalho da 
Cobrança do CBH-ALPA, grupo este que vem acompanhando e orientando a 
estratégia de implantação da cobrança pelo uso da água no Comitê do Alto 
Paranapanema, assessorada pela empresa LPL Engenharia. 
 
A primeira reunião entre o Grupo de Trabalho da cobrança do CBH-ALPA e a 
empresa LPL-Engenharia, ocorreu no dia 03 de agosto de 2011, na sede do DAEE 
em Piraju. Na pauta da reunião constava a retomada dos trabalhos bem como a 
reformulação do grupo, agora sob à coordenação da Eng. Agrônoma Priscila 
Silvério Sleutjes. Dentre os assuntos tratados na oportunidade, um dos mais 
relevantes foi a apresentação do Plano de Trabalho elaborado pela empresa 
contratada, o qual traçou a sequencia das atividades a serem implantadas no 
projeto. O Plano de Trabalho aprovado na reunião é listado a seguir. 
 

 Criação da Estrutura de Apoio junto à Secretaria Executiva do Comitê,  

 Visita ao CBH-PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Com o intuito de tomar 
como exemplo do sucesso alcançado por este Comitê na questão da 
Cobrança pelo Uso da Água; 

 Atualização do Cadastro de Outorgas e o Sistema de Informações 
DAEE/CETESB.  
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 Elaborar a metodologia a ser aplicada nas simulações de valores a serem 
arrecadados (cobrados) na Bacia, de acordo com as orientações do CRH 
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos),  

 Elaboração da metodologia a ser aplicada nos Seminários; 

 Elaboração da metodologia a ser aplicada na divulgação junto à sociedade e 
potenciais pagadores, sobre a cobrança pelo uso da água no CBH-ALPA; 

 Elaboração das propostas sobre a Cobrança (consolidação); 

 Elaboração do Relatório Final.  
 
Na pauta da segunda reunião técnica com o Grupo de Trabalho da Cobrança, foi 
discutida a metodologia a ser empregada nos Seminários de divulgação da 
cobrança, bem como os municípios sede dos encontros e as regiões a serem 
contempladas. 
 
A terceira reunião de trabalho culminou com a definição da estratégia para a 
realização da visita técnica às Bacias PCJ, cujos materiais e resultados são 
resumidamente apresentados em anexo. 
 
Na quarta. reunião técnica de trabalho, no dia 26 de agosto de 2011 no DAEE de 
Piraju, foi apresentado, por parte da LPL-Engenharia, um resumo das vistas ao 
CBH-PCJ, as quais foram de grande valia. Nas visitas realizadas ao DAEE de 
Piracicaba, bem como à Agência de Bacias PCJ, foi possível observar todo o 
procedimento de cobrança elaborado por aquele comitê. 
 
A quinta. reunião com o Grupo Técnico da Cobrança do CBH-ALPA foi realizada no 
dia 13 de setembro de 2011, na cidade de Barra Bonita, durante o IX Diálogo 
Interbacias de Educação Ambiental. Na oportunidade estiveram presentes 
representantes do governo do estado de São Paulo, a eng. Laura Stela Naliato 
Perez – Coordenadora da cobrança no estado de São Paulo, o técnico Ricardo L. 
Mangabeira, da Secretaria de Recursos Hídricos, a eng. Marisa, da SABESP, o 
vice-presidente do CBH-ALPA, Marco André, dentre outros. 
 
A eng. Laura orientou ao Grupo Técnico e à empresa LPL-Engenharia a forma 
correta da condução dos trabalhos, salientando a importância de uma boa 
campanha de divulgação à sociedade em geral antes de qualquer coisa. Também 
explanou sobre as experiências de êxitos e erros de outros comitês de bacias. 
Destacou a necessidade da definição dos coeficientes ponderadores, de acordo 
com a realidade da Bacia do Alto Paranapanema. Também nos forneceu material 
de divulgação, oriundo da Coordenadoria de Recursos Hídricos. 
 
A sexta reunião de trabalho entre o Grupo Técnico da cobrança ALPA, realizada na 
sede do DAEE em Piraju no dia 27 de setembro de 2011, teve com pauta:  
 

 Apresentação do material da Fundamentação da cobrança pelo uso da 
água. Exemplos das bacias: Tietê/Batalha; Tietê/Jacaré; Sorocaba/Médio 
Tietê; 

 Apresentação do material sobre os Coeficientes Ponderadores (explicação 
do significado de cada um); 
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 Apresentação dos novos Decretos; 

 Resumo do Cadastro de Usuários DAEE; 

 Modelo do Simulador da Cobrança (Exemplo PCJ); 

 Posicionamento do Estudo da Fundamentação do CBH-ALPA 
 

Foto 1 - 1ª. Reunião do Grupo Técnico da Cobrança ALPA 

 
 

Foto 2.- Reunião do grupo técnico em Barra Bonita (5ª reunião) 
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O Primeiro Seminário sobre a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos 
Hídricos ocorreu em 31 de setembro de 2011, às 13h (treze horas), no 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, em Piraju-SP. O Seminário teve como 
objetivo discutir e divulgar a necessidade da cobrança pelo uso da água na Bacia 
do Alto Paranapanema. 
 
O cronograma de Palestras: 

 Roberto Polga (FIESP): “A Cobrança pelo Uso da Água”; 

 Priscila Silvério Sleutjes (Coordenadora do Grupo da 
Cobrança):“Apresentação dos trabalhos do Grupo da Cobrança do Uso dos 
Recursos Hídricos do CBH-ALPA”; 

 Lúcio Augusto Pimentel (LPL-Engenharia): “Etapas Realizadas do Projeto 
até o Momento - Cronograma”; 

 Thiago Mourão (CBH-Médio Tietê/Sorocaba): “Sistema de Simulação e 
Cadastro usado para implantação da cobrança pelo uso da água”. 

 
No dia 22 de março de 2012, às 13h (treze horas), no Sindicato Rural de 
Itapetininga, em Itapetininga-SP, teve início o Segundo Seminário sobre a 
Implantação da Cobrança dos Recursos Hídricos nos domínios do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
 
Com o objetivo de divulgar, sensibilizar e conscientizar a população da proteção e 
utilização racional das águas, informando sobre a importância social, econômica e 
ambiental dos recursos hídricos e a utilização dos recursos naturais na geração de 
energia, na agropecuária,na produção industrial, nas atividades turísticas, etc..., e o 
processo de implantação da cobrança dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica 
do Alto Paranapanema. 
 
A Primeira Audiência Pública sobre a Implantação da Cobrança dos Recursos 
Hídricos ocorreu aos 27 de setembro de 2012, às 14h30min (quatorze horas e 
trinta minutos), no Auditório Pilão d’Água, em Itapeva-SP. Teve como objetivo 
elucidar dúvidas sobre o teor e o alcance dos aspectos pautados e realizar a 
discussão sobre o tema da cobrança pelo uso da água na Bacia do Alto 
Paranapanema, através de Palestra da Engª Priscila Sleutjes (Coordenadora do 
GT), do Engº David Ayub (secretário executivo do DAEE) e do Engº Lucio Pimentel, 
da LPL Engenharia. 
 
Os mesmos palestraram na Segunda Audiência Pública sobre a Implantação da 
Cobrança dos Recursos Hídricos. Ocorrida no dia 18 de outubro de 2012, às 
14h30min (quatorze horas e trinta minutos), no Centro de Convenções de Manduri 
(CECOMAN)  – em Manduri-SP. 
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Fotos - 3 e 4.- 1º e 2º Seminários sobre a Cobrança pelo Uso da Água 
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Fotos - 5 e 6.- 1ª e 2º Audiências Públicas sobre a Cobrança pelo Uso da Água 

 
 
Aos 31 de outubro de 2012, às 09h (nove horas), no Clube Recreativo 
Taquaritubense, em Taquarituba-SP, teve início a Reunião Ordinária sobre a 
Aprovação da Cobrança dos Recursos Hídricos nos domínios do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema. As propostas referentes à implantação da 
Cobrança Pelo Uso da Água da UGRHI-14 foram submetidas à Assembleia do 
CBH-ALPA, com quorum de 100% dos membros votantes, após ser explanada e 
debatida, a Deliberação CBH-ALPA nº 111 de 31 de outubro de 2012 foi aprovada 
por unanimidade. 
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Foto - 7.- Reunião Ordinária do CBH-ALPA para aprovação da Cobrança pelo Uso da Água 

 
 

Foto 8.- Participantes da reunião para aprovação da Cobrança pelo Uso da Água 
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7. MECANISMOS DA COBRANÇA 
 
Os mecanismos de cobrança foram amplamente discutidos no Grupo Técnico da 
Cobrança, contando com a participação dos diversos seguimentos interessados: 
Estado, Municípios e Sociedade Civil, havendo inclusive a presença de usuários e 
seus representantes.  
 
7.1. Cadastro dos Usuários 
 
“O cadastro de usuários de recursos hídricos, específico para a cobrança de que 
tratam os artigos 3º e 10 da Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, será 
realizado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, em articulação 
com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB e em 
parceria com as Agências de Bacias Hidrográficas no âmbito de suas respectivas 
competências, mediante ato convocatório do DAEE, por bacia hidrográfica, no qual 
será estabelecido prazo a ser atendido pelos usuários.” 
 
Os usuários de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
deverão declarar no ato convocatório para fim específico da cobrança: 
 
- os usos não outorgados; 
- os usos em quantidade superior ao limite estabelecido na outorga de recursos 
hídricos; 
- os usos em conformidade com a outorga; e 
- a concentração dos parâmetros de carga poluente presentes no efluente final, 
objeto ou não de licenciamento, a serem cobrados de acordo com a Deliberação do 
CBH-ALPA. 
 
“Resolução Conjunta a ser publicada pelas Secretarias de Energia, Recursos 
Hídricos e Saneamento - SERHS e de Meio Ambiente - SMA, estabelecerá os 
procedimentos para a expedição de retificações ou ratificações dos atos 
administrativos das outorgas de uso de recursos hídricos do DAEE e do 
licenciamento da CETESB ou de novos atos dessas entidades.” 
 
Como ponto de partida para se obter número de usuários e quantidade de água 
usada na Bacia do Alto Paranapanema e, de acordo com a legislação estadual 
sobre a Cobrança Pelo Uso da Água no Estado de São Paulo (Lei 12.183/2005 e 
Decreto 50.667/2006), foi utilizado o Cadastro de Outorgas do DAEE, órgão gestor 
dos recursos hídricos estaduais, com dados disponibilizados até o ano de 2012. Os 
dados referentes às cargas poluidoras (DBO) foram obtidos dos relatórios da 
CETESB, referentes ao ano de 2012. 
 
Foi feita a verificação dos dados de todos os usuários existentes na bacia 
(cadastrados) referentes ao setor urbano e industrial, a partir dos processos de 
outorga. 
 
O Cadastro de Usuários de Água na Bacia do Alto Paranapanema (UGRHI 14) 
deverá ser atualizado pelo DAEE com inspeções de campo e complementado com 
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os dados da CETESB, referentes às cargas poluidoras, para que, então, se forme o 
Cadastro Específico para a fins de Cobrança. Já está em curso uma iniciativa do 
CBH-ALPA visando à complementação dos dados não outorgados, através de um 
projeto piloto financiado pelo FEHIDRO, o qual se medirá todas as dificuldades e 
custos para a complementação cadastral dos usuários de água da bacia, projeto 
este iniciado pela sub-bacia do Alto Itapetininga. 
 
Quanto aos usuários não outorgados, a secretaria Executiva do CBH-ALPA estima 
um percentual de 30% que ainda não possui outorga na Bacia. 
 
7.2. Base de Cálculo da Cobrança do CBH-ALPA 
 
Para efeito de cobrança pelo uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, foram classificados os seguintes 
tipos de usuários de água: 
 
- usuário urbano, público ou privado  
- usuário industrial 
 
Define-se como usuário urbano, público ou privado aquele que “abrange toda 
captação, derivação ou extração de água destinada predominantemente ao uso 
humano, bem como o consumo de água e o lançamento de efluentes líquidos em 
corpos d’água, mesmo fora do perímetro urbano, compreendendo: 
 

a) sistema público: aquele sob responsabilidade do poder público mesmo que 
administrado em regime de concessão ou permissão; e 
 

b) solução alternativa privada: toda modalidade, individual ou coletiva, distinta 
do sistema sob responsabilidade do poder público.” 

 
Define-se como usuário industrial aquele que “abrange toda captação, derivação ou 
extração de água bem como o consumo de água e o lançamento de efluentes 
líquidos em corpos d’água, pelo setor industrial, definido de acordo com a 
classificação nacional de atividades econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE.” 
 
O valor total da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no CBH-ALPA, de 
cada usuário, para o período de cálculo definido, será obtido pela soma das 
parcelas decorrentes da multiplicação dos volumes de captação, derivação ou 
extração, de consumo e das cargas de poluentes lançadas no corpo hídrico, pelos 
respectivos Preços Unitários Finais - PUFs, conforme estabelecidos adiante (sub-
item 7.5) 
 
Vale atentar aqui que os volumes de captação, derivação ou extração a serem 
utilizados para o cálculo da cobrança no CBH-ALPA serão aqueles constantes da 
outorga do cadastro do DAEE, para os usos declarados. 
 
Já as concentrações necessárias ao cálculo das cargas serão as constantes do 
processo de licenciamento e respectivo processo de controle de poluição. 



 

56 

 
Cabe ressaltar que, tanto para as captações, derivações ou extrações de água na 
bacia bem como as cargas lançadas, além das já cadastradas, serão acrescidas 
daquelas declaradas pelo usuário em decorrência do ato convocatório. 
 
Foram definidos, então, de forma consensual pelo Grupo Técnico da Cobrança do 
CBH-ALPA, valores unitários, bases de cálculo e coeficientes ponderadores, na 
forma da lei, alem de critérios específicos, apresentados nos itens seguintes. 
 
O valor final a ser cobrado pela utilização dos recursos hídricos na UGRHI 14 
levará em consideração a soma de 3 parcelas distintas: 
 
Parcela captação, extração e derivação + Parcela consumo + Parcela lançamento. 
 
Obs.: “O valor a ser cobrado pela utilização dos recursos hídricos para a diluição, 
transporte e assimilação das cargas lançadas nos corpos d.água resultará da soma 
das parcelas referentes a cada parâmetro, respeitado o teto de 3 vezes o valor a 
ser cobrado por captação, extração, derivação e consumo desde que estejam 
sendo atendidos, em todos os seus lançamentos, os padrões estabelecidos pela 
legislação ambiental vigente.” 
 
7.3. Preços Unitários Básicos (PUBs) 
 
Os valores propostos pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
para os Preços Unitários Básicos (PUBs) para a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos em corpos d’água de domínio do Estado de São Paulo foram adotados de 
acordo com as discussões no Grupo Técnico da Cobrança, amparados pela 
legislação vigente e baseados em critérios dos outros Comitês do Estado de São 
Paulo, como: 
 
- custos de manutenção da cobrança; 
- valores cobrados por outros comitês; 
- Negociação entre o CBH- ALPA e usuários. 
 
O quadro abaixo ilustra os valores definidos pelo Grupo da Cobrança do CBH-
ALPA: 
 
Quadro 15.- Preços Unitários Básicos para a Cobrança no Alto Paranapanema 

Tipo de Uso PUB Unidade Valor 

Captação de Água bruta, Extração e 
Derivação 

PUBcap R$/m³ 0,009 

Consumo PUBcons R$/m³ 0,02 

Lançamento de carga orgânica DBO5,20 PUBDBO R$/KgDBO 0,09 
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7.4. Coeficientes Ponderadores 
 

A base de calculo da cobrança leva em consideração as diretrizes do Decreto no 
50.667/2006 e considera como usos: captação, extração e derivação; consumo e 
lançamento de carga orgânica (DBO5,20) e da Deliberação CRH nọ 90/2008 que 
aprova procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança, dos usuários 
urbanos e industriais, pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado 
de São Paulo. 
 
Para a base de cálculos definiu-se os tipos de uso, os quantificou e atribuiu-lhes 
valores. Para isso, ficam definidos os seguintes termos que são considerados como 
tipo de usos:  
 
- Captação e Derivação: Retirada de água existente em um corpo hídrico 
superficial;  
 
- Extração: Retirada de água de um aquífero subterrâneo;  
 
- Consumo: Parcela do uso de captação que não é devolvida ao corpo hídrico;  
 
- Lançamento: Parcela de água retornada ao corpo hídrico após sua utilização 
(efluente). Neste caso específico, será considerada a matéria orgânica lançada, 
quantificada através da DBO

5,20
.  

 
7.4.1. Coeficientes para Captação, Derivação e Extração  
 
Foram definidos, de acordo com o Decreto 50.667/06, 13 (treze) Coeficientes 
Ponderadores (X1, X2, X3, X4,..., X13) para captação, extração, derivação 
considerando características diversas que permitem a diferenciação dos valores a 
serem cobrados, servindo, inclusive, de mecanismos de compensação e incentivo 
aos usuários, conforme previsto na Lei 12.183/06.  
 
Entretanto, o Anexo 2 da Deliberação CRH n.º 90, de 10/12/2008, determina que 
apenas os Coeficientes Ponderadores X1, X2, X3, X5, X6, X7, X13 sejam 
considerados para os dois primeiros anos (Quadro 16). 
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Quadro 16 – Sugestão de Valores para os Coeficientes Ponderadores Captação, Extração e 
Derivação 

 
Fonte: Deliberação CRH nº 90 
Obs.: O valor do coeficiente já preenchido com o valor unitário e circunscrito em um quadrado não poderá ser alterado. 

 
Coeficiente Ponderador X1: Natureza do Corpo de Água - Superficial ou 
Subterrâneo – adotado no CBH-ALPA 
 
Este coeficiente pode ser utilizado no sentido de coibir ou incentivar a captação em 
mananciais superficiais ou subterrâneos, conforme estejam ou não comprometidos 
ou sob interesse estratégico da gestão das águas na bacia.  
 
Sua adoção encontra justificativa na necessidade de induzir a utilização de águas 
de determinado manancial e coibir aqueles que já estiverem comprometidos.  
 
Colocado em discussão no Grupo Técnico da Cobrança e, considerando a boa 
oferta de água superficial na bacia, foi adotado o valor = 1. Para a captação 
subterrânea, visando à necessidade de preservação do recurso hídrico subterrâneo 
como uma reserva estratégica, adotou-se o valor = 1,05. 
 

X1 Valores  
CBH-ALPA 

A natureza do 
corpo d'água 

superficial 1,0 

subterrâneo 1,05 
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Coeficiente Ponderador X2: Classe dos Rios – adotado no CBH-ALPA 
 
Atualmente, os rios do Estado de São Paulo encontram-se enquadrados pelo 
Decreto nº 10.755 de 22 de novembro de 1977, devendo atender aos padrões 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. 
 
Na Bacia do Alto Paranapanema quase todos os corpos de água são enquadrados 
na classe 2 excetuando-se: 
 
Classe 3: 
 

 Ribeirão do Lajeado a jusante da captação de água de abastecimento para 

Taquarituba até a confluência com o Ribeirão da Vitória, no município de 

Taquarituba; 

 Ribeirão Pilão D’Água a jusante da captação de água de abastecimento para 

Itapeva até a confluência com o Rio Taquari, no município de Itapeva; 

 Ribeirão do Poço até a confluência com o Rio das Almas. No município de 

Capão Bonito; 

 Ribeirão do Taboãozinho, afluente do Ribeirão Ponte Alta, no município de 

Itapetininga. 

Classe 4: 

 Córrego da Aranha a jusante da captação de água no município de Itapeva 

até sua confluência com o Rio Pilão D’Água; 

 Córrego do Mata Fome, afluente do Córrego do Aranha, no município de 

Itapeva; 

 Ribeirão Ponte Alta afluente do Rio Itapetininga, no município de 

Itapetininga. 

 
Considerando o Anexo 2 da Deliberação CRH n.º 90/08, o GRUPO TÉCNICO DA 
COBRANÇA adotou valores decrescentes para esse Coeficiente Ponderador 
conforme aumenta o número da classe do corpo d’água. Assim ficam definidos os 
seguintes valores:  
 

X 2  Valores  
CBH-ALPA Classe do Corpo D’água 

1 1,0 

2 1,0 

3 0,95 

4 0,90 
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Coeficiente Ponderador X3: Disponibilidade Hídrica – adotado no CBH-ALPA 
 
A Disponibilidade Hídrica de uma bacia hidrográfica se configura como um 
importante critério de outorga pelo uso da água, refletindo a quantidade de vazão 
ofertada, assegurada pela vazão total regularizada, relativamente à vazão total 
demandada e efetivamente alocada até o momento. 
 
Quanto à sua aplicação como critério de cobrança pelo uso da água, a 
disponibilidade hídrica envolve discussões de caráter legal e econômico, uma vez 
que nos locais de menor disponibilidade seria lógico cobrar mais. Como é de 
conhecimento público, a disponibilidade hídrica da UGRHI 14 é muito boa, não 
havendo projeção de mudança num futuro próximo. 
 
Diante deste fato, após discussão no GT-COB sugeriu-se a adoção de X3 = 1 para 
os dois primeiros anos da implantação da efetiva cobrança e o comprometimento 
do Comitê em manter os dados atualizados para a especificação futura dos 
coeficientes ponderadores da disponibilidade hídrica. 
 

X 3 Valores  
CBH-ALPA Faixa de Valores DHL 

Muito Alta (≤ 0,25) 1,0 

Alta (> 0,25 e ≤ 0,4) 1,0 

Média (> 0,4 e ≤ 0,5) 1,0 

Crítica (> 0,5 e ≤ 0,8) 1,0 

Muito Crítica (> 0,8) 1,0 

 
Obs.: DHL = Disponibilidade Hídrica Local 

 
Coeficiente Ponderador X5: Volume Captado, Extraído ou Derivado e seu 
regime de Variação – adotado no CBH-ALPA 
 
A fórmula aprovada no Decreto nº 50.667/06 considera no cálculo da cobrança as 
vazões efetivamente utilizadas e as outorgadas. 
 
O Grupo Técnico da Cobrança sugere a aplicação de valores iguais de X5 
dependendo da medição ou não dos volumes utilizados, conforme o Anexo 2 da 
Deliberação 90/08 do CRH. Sem medição X5=1, com medição o valor de X5=1. 

 
X 5 Valores  

CBH-ALPA Volume Captado 

Sem medição 1,0 

Com medição 1,0 
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Coeficiente X7: Finalidade de Uso – adotado no CBH-ALPA 
 
A diferenciação dos preços unitários básicos pode se promovida para as diferentes 
finalidades de uso quando se desejar, por razões quaisquer, estimular ou coibir 
certas atividades na bacia hidrográfica, quer sejam elas no abastecimento público 
(saneamento básico), no setor industrial ou outros setores como o e de mineração. 
 
São três as finalidades de uso: Sistema Público, Solução Alternativa e Indústria. A 
finalidade Solução Alternativa costuma às vezes levantar dúvidas, por esta razão 
transcrevemos a definição constante do Decreto 50.667: “Solução Alternativa 
Privada: toda modalidade, individual ou coletiva, distinta do sistema sob 
responsabilidade do poder público”.  
 

Após discussão o Grupo Técnico da Cobrança, para evitar possíveis discordâncias 
e reclamações entre os usuários, adotou o valor sugerido pela Deliberação CRH nº 
90, tendo X7 = 1 para as três alternativas apresentadas.  
 

X 7 Valores  
CBH-ALPA Finalidade de Uso 

Sistema Público 1,0 

Solução Alternativa 1,0 

Industrial 1,0 

 

Coeficiente Ponderador X13: Transposição de Bacia – adotado no CBH-ALPA 
 

Tendo em vista o fato de que não há, atualmente, transposição de águas na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema, o valor do coeficiente X13 foi definido com 
sendo igual a 1.  
 

X 13 Valores  
CBH-ALPA Transposição 

Existente 1,0 

Não Existente 1,0 
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Quadro 17 - Resumo dos Coeficientes Ponderadores de Captação, Derivação e Extração 
adotados na Bacia Hidrográfica Alto Paranapanema 

Característica 
Considerada 

CP Classificação 
Valores  

CBH-ALPA 

Natureza do Corpo 
D’água 

X 1 
Superficial 1,00 

Subterrâneo 1,05 

Classe dos Rios X 2 

Classe 1 1,00 

Classe 2 1,00 

Classe 3 0,95 

Classe 4 0,90 

Disponibilidade 
Hídrica Local 

X 3  1,00 

Volume Captado, 
Extraído ou 

Derivado e seu 
Regime de 
Variação 

X 5 

Sem medição 1,00 

Com medição 1,00 

Finalidade de Uso X 7 

Sistema Público 

1,00 Solução Alternativa 

Indústria 

Transposição de 
Bacia 

X 13 
Existente 

1,00 
Não Existente 

 
 
“Os Coeficientes Ponderadores, além de permitirem a diferenciação dos valores a 
serem cobrados, poderão servir de mecanismo de compensação e incentivo aos 
usuários conforme previsto nos §§ 2º e 3º do artigo 9º da Lei nº 12.183, de 29 de 
dezembro de 2005.” Desta forma, atendendo a recomendação proposta na 
Deliberação CRH nº 90, o Grupo Técnico da Cobrança do CBH-ALPA adotou 
valores diferenciados para a parcela Consumo, conforme podemos observar no 
item seguinte. 
 
7.4.2. Coeficientes para Consumo 
 

Define-se “consumo” como a parcela do uso de captação que não é devolvida ao 
corpo hídrico. 
 
A deliberação CRH nº 90 sugere 13 coeficientes para Consumo, conforme Quadro 
18, na página seguinte: 
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Quadro 18 – Sugestão de Valores para Coeficientes Ponderadores Consumo 

 
Fonte: Deliberação CRH nº 90 
Obs.: O valor do coeficiente já preenchido com o valor unitário e circunscrito em um quadrado não poderá ser alterado. * 
Coeficiente ponderador já considerado para captação, extração e derivação. 

 
Conforme podemos observar no quadro acima, os coeficientes ponderadores X4, X8, X9, 
X10, X11 e X12 não foram passíveis de atribuição de valores. 
 

O GT-COB optou por seguir os valores sugeridos pela deliberação CRH nº 90 a 
serem aplicados nos dois primeiros anos de implantação da cobrança na UGRHI 
14. Já para o coeficiente ponderador X6 (consumo efetivo ou volume consumido), o 
Grupo Técnico da Cobrança optou por adotar o valor 1 para os dois primeiros anos 
da implantação da cobrança, justificado pelo fato de que, neste período, haverá 
tempo hábil para se medir e definir melhor o consumo efetivo, tanto para os 
oriundos das águas superficiais bem das subterrâneas, evitando assim conflitos e 
discórdias dos usuários dentro do CBH-ALPA. 
 

O Quadro 19, da página seguinte, apresenta de forma resumida os valores 
adotados pelo CBH-ALPA, regidos pela Deliberação Estadual. 
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Quadro 19 - Resumo dos Coeficientes Ponderadores para o Consumo adotados na Bacia 
Hidrográfica Alto Paranapanema 

Característica 
Considerada 

CP Classificação 
Valores  

CBH-ALPA 

Natureza do 
Corpo D’água 

X 1 
Superficial 1,0 

Subterrâneo 1,0 

Classe dos Rios X 2 

Classe 1 1,0 

Classe 2 1,0 

Classe 3 1,0 

Classe 4 1,0 

Disponibilidade 
Hídrica Local 

X 3  1,0 

Volume Captado, 
Extraído ou 

Derivado e seu 
Regime de 
Variação 

X 5 

Sem medição 1,0 

Com medição 1,0 

Consumo Efetivo 
ou Volume 
Consumido 

X6 
Superficial 1,0 

Subterrâneo 1,0 

Finalidade de Uso X 7 

Sistema Público 

1,0 
Solução 

Alternativa 

Indústria 

Transposição de 
Bacia 

X 13 Existente ou Não 1,0 

 
 
7.4.3. Coeficientes para Lançamento 
 
A legislação estadual definiu nove Coeficientes Ponderadores (Y1, Y2, Y3, Y4,..., 
Y9) para diluição, transporte e assimilação de efluentes considerando 
características diversas que permitem a diferenciação dos valores a serem 
cobrados.  
 
O Anexo 2 da Deliberação CRH n.º 90/08 determina que apenas os Coeficientes 
Ponderadores Y1, Y3 e Y4 sejam considerados para os dois primeiros anos, 
conforme apresentado no Quadro 20 da página seguinte. 
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Quadro 20 – Sugestão de Valores para os Coeficientes Ponderadores para Diluição, 
Transporte e Assimilação de Efluentes (carga lançada) 

 
Fonte: Deliberação CRH nº 90 
Obs.: O valor do coeficiente já preenchido com o valor unitário e circunscrito em um quadrado não poderá ser alterado. 
 
Seguindo a determinação que consta no Decreto 50.667/06 e os critérios adotados 
em outros comitês, ficou estabelecido que a cobrança pelo lançamento, diluição, 
transporte e assimilação de efluentes no âmbito da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, nos rios de domínio do Estado de São Paulo, utilizará o parâmetro 
DBO

5,20
. 

 
Coeficiente Ponderador Y1: Classe de Uso Preponderante do Corpo D’água 
Receptor – adotado no CBH-ALPA 
 
Ratificando o exposto no item 7.4.1, na UGRHI 14 encontram-se enquadrados pelo 
Decreto nº 10.755 rios de Classe 2, Classe 3 e Classe 4 . 
 
O CBH-ALPA, através do Grupo Técnico da Cobraça, considera que a aplicação 
deste coeficiente ao longo do tempo poderá trazer melhorias de oferta e qualidade 
dos corpos hídricos, buscando o reenquadramento. Neste caso, a cobrança 
poderia considerar a hipótese de premiar, através da redução dos valores 
cobrados, aqueles usuários que demonstrarem redução das cargas poluidoras com 
o tempo, e impor valores maiores àqueles que não atingirem os objetivos. 
Evidentemente, os valores do coeficiente são maiores quanto mais exigente for a 
sua classe de reenquadramento.  
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Para o coeficiente Y1, o GT-COB optou por seguir a Deliberação CRH 90 e definiu: 
 

Y 1 Valores  
CBH-ALPA Classe do corpo hídrico 

Classe 2 1,0 

Classe 3 0,95 

Classe 4 0,90 

 
Coeficiente Ponderador Y3: Carga Lançada e seu Regime de Variação – 
adotado no CBH-ALPA 
 
Este coeficiente associa o lançamento de resíduos ao uso de água para as suas 
diluições. Para dimensioná-la deverá ser calculada, para cada parâmetro, a vazão 
necessária para diluir a carga de resíduos até que resulte em uma concentração 
igual a limite na classe qualitativa em que o trecho de rio for enquadrado.  
 
O CBH ALPA, através do Grupo Técnico da Cobrança, optou por seguir a sugestão 
da deliberação CRH 90, adotando os mesmos valores.  
 

Y 3 Valores  
CBH-ALPA Carga lançada e seu regime de variação 

> 95% de remoção 0,80 

> 90 a ≤ 95% de remoção 0,85 

> 85 a ≤ 90% de remoção 0,90 

> 80 a ≤ 85% de remoção 0,95 

= 80% de remoção 1,0 

 
Fica estabelecido que para os 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% desde que não haja acréscimo de carga de 
DBO

5,20 
entre a captação e o lançamento no corpo receptor.  

 
Coeficiente Ponderador Y4: Natureza da Atividade – adotado no CBH-ALPA 
 
Ao se entender a natureza da atividade como pertencente ao setor público ou 
privado (ou não governamental), este critério pode ser usado para estimular ou 
coibir certas atividades que lançam cargas poluidoras, como, por exemplo, a coleta 
de esgotos públicos do setor industrial ou outros. 
 
Como em outros Comitês, sugere-se a adoção inicial do valor 1 para o coeficiente 
Y4. A sugestão de adoção do valor unitário visa evitar discussões polêmicas. 
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O Grupo Técnico da Cobrança adotou também o coeficiente Y4 = 1 após as 
discussões entre os componentes do Grupo de Trabalho. Este valor será aplicado 
nos dois primeiros anos de implantação da cobrança na UGRHI 14. 
 

Y 4 Valores  
CBH-ALPA Natureza da Atividade 

Sistema Público 1,0 

Solução Alternativa 1,0 

Industrial 1,0 

 
Quadro 21 - Resumo dos Coeficientes Ponderadores de Lançamento adotados na Bacia 
Hidrográfica Alto Paranapanema  

Característica 
Considerada 

CP Classificação 
Valores  

CBH-ALPA 

Classe 
Preponderante de 

Uso do Corpo 
D’água Receptor 

Y 1 

Classe 2 1,0 

Classe 3 0,95 

Classe 4 0,90 

Carga Lançada e 
seu Regime de 

Variação 
Y 3 

> 95% de 
remoção 

0,80 

> 90 a ≤ 95 % 0,85 

> 85 a ≤ 90% 0,90 

> 80 a ≤ 85 % 0,95 

= 80 % de 
remoção 

1,0 

Natureza da 
Atividade 

Y 4 

Sistema público 

1,0 
Solução 

Alternativa 

Indústria 

 
 

7.5. Valor Total da Cobrança (Anual) 
 
Metodologia de Cálculo: 

 
Considerando todos os tipos de uso, seus respectivos coeficientes de ponderação, 
bem como os Preços Unitários Básicos (PUBs) e os Preços Unitários Finais 
(PUFs), o Valor Total de Cobrança Anual na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema será calculado, para cada usuário, pela seguinte expressão: 
 
Valor Total da Cobrança = ΣPUFCAP.VCAP + ΣPUFCONS.VCONS + ΣPUF KgDBO5,20.QKgDBO5,20 

 
onde: 
 
VCAP = volume total captado, derivado ou extraído em corpos d´água (m3); 
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VCONS = volume total consumido, decorrente de captação, derivação ou extração de 
água em corpos d´água (m3); 
 
QKgDBO5,20 = Valor médio da carga presente no efluente final lançado em corpos 
d´água ; 
 
PUFs = Preços Unitários Finais equivalentes a cada variável considerada na 
fórmula da cobrança e serão calculados segundo as expressões: 
 

PUFCAP = PUBCAP . (X1 . X2 . X3 . ... . X13) 
 

PUFCONS = PUBCONS . (X1 . X2 . X3 . ... . X13) 
 

PUF KgDBO5,20 = PUB KgDBO5,20 . (Y1 . Y2 . Y3 . ... . Y9) 
 
PUB = Preço Unitário Básico (definido pelo CBH-ALPA) 
 
O volume captado (VCAP) será calculado da seguinte forma: 
 

VCAP = KOUT x VCAP OUT + KMED x VCAP MED 

 

onde: 
 
KOUT = peso atribuído ao volume de captação outorgado; 
 
KMED = peso atribuído ao volume de captação medido; 
 
VCAP OUT = volume de água captado, em m3, segundo valores da outorga, ou 
constantes do Ato Declaratório; 
 
VCAP MED = Volume de água captado, em m3, segundo medição que deverá ser feita 
por meio de equipamentos medidores aceitos pelo órgão outorgante; 
 
De acordo com o Decreto 50.667/06, KOUT + KMED = 1 
 
Quando não existir medição dos volumes captados será adotado: 
 
KOUT = 1 e KMED = 0 
 
Obs.: “O usuário que possuir equipamentos de medição aceitos pelo órgão 
outorgante deverá informar ao responsável pela cobrança na respectiva bacia 
hidrográfica, até data a ser definida por este, a previsão relativa ao volume de água 
a ser captado, extraído ou derivado, no período do pagamento, bem como o valor 
efetivamente medido no período anterior. No período seguinte será realizada 
eventual compensação entre os valores previstos e aqueles efetivamente 
medidos.” (Decreto 50.667/06). 
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O cálculo do volume consumido (VCONS) corresponde à diferença entre o volume 
captado, derivado ou extraído e o volume lançado e atenderá a seguinte 
expressão: 
 

VCONS = FC x VCAP 

 
onde: 
 
FC = Fator de Consumo (FC) aplicado sobre o volume captado, derivado ou 
extraído; 
 
Sendo: 
 
FC = ((VCAPT - VLANÇT) / VCAPT) 
 
VCAPT = volume de água captado, derivado ou extraído total, em m3, igual ao VCAP 

acrescido dos demais volumes de água utilizados no empreendimento; e 
 
VLANÇT = volume de água lançado total, em m3, acrescido dos demais volumes de 
água lançados pelo empreendimento. 
 
Obs.: segundo o Decreto 50.667, para cálculo do volume consumido, o valor VCAP 

não poderá considerar a ponderação prevista para o cálculo do valor a ser pago 
pela captação, extração ou derivação. 
 
Já o valor médio da carga do parâmetro DBO5,20 medido em Kg presente no 
efluente final lançado será calculado conforme segue: 
 
QDBO5,20 = concentração média do parâmetro DBO5,20 vezes o volume de efluentes 
líquidos lançados (VLANÇ), em corpos d´água. 
 
De acordo com o Decreto 50.667, o volume lançado (VLANÇ), em corpos d´água, 
será: 
 
- o volume constante do ato de outorga, para os usos cadastrados (DAEE); ou 
 
- o volume declarado pelo usuário (Ato Declaratório). 
 
Simplificando, o Valor Total anual pago por cada usuário de água na Bacia do Alto 
Paranapanema (UGRHI 14) será: 
 

VTanual = VCC + VCCo + VCL 
Sendo: 

 
VTanual = valor total do pagamento anual pela cobrança; 
VCC = valor do pagamento anual pela captação, derivação ou extração; 
VCCo = valor do pagamento anual pelo consumo; 
VCL = valor do pagamento anual pelo lançamento de carga poluidora.  
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7.6. Critérios Específicos 
 
A cobrança pela utilização dos recursos hídricos no Estado de São Paulo prevê 
algumas isenções (Decreto Estadual nº 50.667/2006). Nestes casos serão 
considerados isentos “os usuários que se utilizam da água para uso doméstico de 
propriedades ou pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural quando 
independer de outorga de direito de uso, conforme dispuser ato administrativo do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, nos termos dos §§ 1º e 2º do 
artigo 1º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 41.258, de 31 de outubro de 
1996, acrescentados pelo artigo 36 deste decreto.” 
 
“Os usuários com extração de água subterrânea em vazão inferior a cinco metros 
cúbicos (5m3) por dia que independem de outorga, conforme disposto no artigo 31, 
§ 3º, do Decreto nº 32.955, de 07 de fevereiro de 1991.” 
 
Também haverá os casos em que “serão considerados usuários finais de baixa 
renda, aos quais os serviços públicos de distribuição de água não repassarão a 
parcela relativa à cobrança pelo volume captado dos recursos hídricos, nos termos 
do § 2º do artigo 5º da Lei nº 12.183 de 29 de dezembro de 2005, aqueles que se 
enquadrarem nas seguintes condições: 
 
- os classificados na categoria tarifa social ou equivalente, nos respectivos 
cadastros das concessionárias públicas ou privadas dos serviços de água e esgoto 
no seu município; 

 
- nos municípios onde a estrutura tarifária não contemple a tarifa social ou 
equivalente, os inscritos nos cadastros institucionalmente estabelecidos dos 
programas sociais dos Governos Municipais, Estadual ou Federal ou que estejam 
cadastrados como potenciais beneficiários desses programas.” 
 
Já a cobrança para fins de geração de energia elétrica seguirá o que dispuser a 
legislação federal. 
 
7.7. Periodicidade, Forma de Pagamento, Valor Mínimo e Progressividade 
da Cobrança no CBH-ALPA 
 
Periodicidade:  
 
Conforme vem sendo adotado pelos Comitês de Bacias do Estado de São Paulo e, 
atendendo a legislação vigente sobre a implantação e cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos nos rios de domínio paulista, o Valor Total da Cobrança - Valor 
Total - que cada usuário de recursos hídricos deverá pagar será calculado com 
base nos usos da água a serem utilizados no ano do pagamento, no período 
compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do mesmo ano, ou seja, o 
período para fins de cálculo do montante a ser cobrado deverá ser anual e 
coincidente com o exercício fiscal. 
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Conforme preceitua a Deliberação CRH nº 90, “a cobrança não poderá ser 
retroativa, respeitada a data de sua implantação” e, “no ano de início da cobrança, 
caso a mesma não seja efetuada a partir do primeiro mês do exercício fiscal, o 
montante a ser cobrado será calculado proporcionalmente aos meses 
subsequentes até o final do exercício, dividido em parcelas iguais 
correspondentes.” 
 
Forma de Pagamento: 
 
O pagamento poderá ser efetuado em parcela única ou em até 12 (doze) parcelas 
mensais de igual valor com vencimento no último dia útil de cada mês, sendo que o 
número de parcelas não poderá ultrapassar o correspondente número de meses 
apurado no cálculo do Valor Total. O valor mínimo de cobrança no montante de R$ 
30,00 (Trinta reais), devendo-se obedecer às seguintes formas de cobrança: 
 

 Quando o Valor Total for inferior a 2 (duas) vezes o valor mínimo de 
cobrança, o montante devido será cobrado do usuário de uma única vez; 

 Quando o Valor Total for igual ou superior a 2 (duas) e inferior a 12 (doze) 
vezes o valor mínimo de cobrança, será efetuada a cobrança com número 
de parcelas inferior a 12 (doze), de tal modo que o valor de cada parcela não 
seja inferior ao valor mínimo de cobrança. 

 Quando o Valor Total for inferior ao mínimo estabelecido (R$ 30,00), o 
mesmo será acumulado até atingir o valor estabelecido. 
 

Valor Mínimo:  
 
Cabe ressaltar que o valor mínimo de R$ 30,00 estipulado no CBH-ALPA foi 
definido com base nos valores adotados em outros Comitês de Bacias do Estado 
de São Paulo, cujo princípio é de que não se deve cobrar um valor menor do que o 
custo operacional para se realizar a Cobrança (Quadro 22), conforme estimativas 
no quadro abaixo: 
 
Quadro 22 - Estimativa de custo operacional da Cobrança no CBH-ALPA 

Item Valor (R$) * 

Envio da correspondência (boleto) pelo correio 10,00 

Aquisição de material (Envelope, papel A-4/Ofício, 
etiqueta, etc.) 

7,00 

Custos Bancários (Tarifa sobre boleto, etc.) 5,00 

Sub-total 22,00 

Extravios e perdas (reenvio de boleto) -  
20% do valor 

4,40 

Total 26,40 

Valor mínimo a ser cobrado 30,00 

(*) Orçamento com ano base 2013. 
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Progressividade: 
 
Progressividade de cobrança sobre o valor calculado para cada usuário: 
 

 60% no primeiro exercício fiscal; 

 75% no segundo exercício fiscal; 

 100% do terceiro exercício fiscal em diante. 
 
 
8. SIMULADOR DA COBRANÇA 
 
O simulador da cobrança do uso da água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema (CBH-ALPA) tem como objetivo mostrar ao usuário a simulação do 
que pode ser cobrado pelas suas captações de água. Os cálculos do simulador 
foram tirados de coeficientes estabelecidos pelo comitê. 
 
O simulador da cobrança encontra-se disponível no site do comitê: 
 
www.comitealpa.com 
 
 
9. SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO NA UGRHI 14 
 
Metodologia Utilizada: 
 
A simulação do potencial de arrecadação pelo uso da água, em Reais (R$) 
correntes, na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (UGRHI 14), partiu dos 
valores dos Coeficientes Ponderadores e Preços Unitários Básicos (PUBs) 
discutidos e aprovados pelo CBH-ALPA, por intermédio do Grupo Técnico da 
Cobrança (GT-COB), bem como do Cadastro de Usuários do DAEE (2012) 
referentes aos volumes de captação, derivação, extração de água e lançamentos 
de efluentes e de dados disponibilizados pela CETESB (2013) referentes às cargas 
poluidoras, parâmetro DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). 
 
Em relação às indústrias instaladas na Bacia do Alto Paranapanema, devido à falta 
de dados de carga poluente lançada, utilizou-se a informação do ramo de atividade 
das mesmas, onde foram estabelecidas relações entre os volumes lançados (m³) e 
as cargas DBO produzidas (Kg DBO). Para os casos omissos relativos às cargas 
de lançamento, adotou-se o valor da DBO5,20 efluente em 300 mg/l de acordo com 
a Resolução SERHS/SMA – 1 de 22/12/2006, Artigo 6°, § 2° (SÃO PAULO, 2006d). 
 
O cadastro de usuários que serviu como base para a cobrança pelo uso da água, 
disponibilizado pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), em 
atendimento ao artigo 10°, Secção III - § 1 da Lei nº 12.183 de 29 de Dezembro de 
2005 e Artigo 6º, Secção III do Decreto nº 50.667 de 30 de Março de 2006.  
 
O DAEE possuía em 2012, ano de referência, um cadastro de usuários/usos de 
água na Bacia do Alto Paranapanema, com cerca de 743 usos 
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outorgados/licenciados e 214 em processo de outorga que serão considerados 
para simulação da cobrança. Esta base de dados foi 97% consolidada e, além 
disso, foi executada pela Secretaria Executiva do CBH-ALPA, a confirmação dos 
dados cadastrais através de ligações telefônicas e ofícios enviados por 
correspondência. 
 
Vale lembrar que um amplo processo de regularização visando à retificação ou 
ratificação dos usos já outorgados será realizado mediante convocação do DAEE 
durante o início da cobrança (Ato Convocatório). Na UGRHI14, como em todas as 
demais UGRHIs do Estado de São Paulo, considera-se que o processo de 
regularização de usos é contínuo, tendo em vista que o aumento do número de 
outorgas (Gráfico 11). Salienta-se que, sempre haverá novos usuários ou 
alterações nos usos existentes, portanto considera-se esta condicionante 
plenamente atendida. 
 
Conforme salientado anteriormente, a estimativa de usos não outorgados na Bacia 
é da ordem de 30%. 
 
Gráfico 11 – Evolução das Outorgas no Estado de São Paulo 

 
Fonte: DAEE (www.daee.sp.gov.br) 

 
Denominação Utilizada: 
 
Para o desenvolvimento da simulação os usuários foram classificados em grupos 
de acordo com o ramo de atividade e a finalidade de uso da água, conforme 
preceitua a legislação vigente, sendo eles: 
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Abastecimento Público/Saneamento Básico: Grupo composto pela SABESP, que 
opera os serviços de saneamento em 31 municípios, mais 03 outros municípios 
operados por serviços autônomos na UGRHI-14; 
 
Uso Industrial: Este grupo e composto por usuários que utilizam a água em 
processos industriais, conforme descrição do próprio usuário e verificação através 
do fluxograma de uso da água apresentado ao DAEE. 
 
Outros Usos: Este grupo é composto por estabelecimentos comerciais ou 
residenciais que utilizam a água em soluções alternativas para fins sanitários, ou 
seja, não utilizando a rede pública de abastecimento. Englobam este grupo os 
condomínios, postos de gasolina, hotéis, clubes recreativos, associações, 
hospitais, entre outros. 
 
Variáveis Utilizadas: 
 
Para o cálculo dos valores a serem cobrados de cada grupo de usuários, foram 
utilizadas as variáveis que compõem a fórmula da cobrança, conforme apresentada 
anteriormente no sub-item 7.5, e suas respectivas unidades: 
 

- Volume captado (abastecimento público, industrial e outros usos) em m3/ano; 
 
- Volume consumido (abastecimento público, industrial e outros usos) em m3/ano; 
 
- Volume lançado (abastecimento público, industrial e outros usos) em m3/ano; 
 
- carga poluidora (abastecimento público, industrial) em KgDBO5,20/ano; 
 
- Preço Unitário Básico (PUB) e Preço Unitário Final (PUF) em R$/m3; 
 
- Coeficientes Ponderadores (X...,Y...) adimensionais, observando: 
 
 Nos casos em que o usuário apresenta os dois tipos de captação (superficial 

e subterrânea) o cálculo da simulação foi efetuado em separado, um para a 
parcela referente à captação superficial e outro para a parcela de captação 
subterrânea, pois: 
coeficiente X1  cap. superficial = 1,0 e X1 cap. subterrânea = 1,05.  

 

 Em relação ao coeficiente X2, que depende da classe de enquadramento do 
corpo d'água se, utilizou-se na simulação o seguinte critério: quando a 
captação é superficial e a classe do corpo d’água conhecida, adotou-se os 
valores estipulados pelo GT-COB, que são: 
 

Para captação, derivação e extração: 
 

corpos d’água de Classe 1 → X2 = 1,0 
corpos d’água de Classe 2 → X2 = 1,0 
corpos d’água de Classe 3 → X2 = 0,95 
corpos d’água de Classe 4 → X2 = 0,90  
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Para consumo: 
 
corpos d’água de Classe 1 → X2 = 1,0 
corpos d’água de Classe 2 → X2 = 1,0 
corpos d’água de Classe 3 → X2 = 1,0 
corpos d’água de Classe 4 → X2 = 1,0 
 
Para captação e consumo de água subterrânea, que não se enquadra na 
classificação, foi considerado para simulação X2 = 1,0.  

 
 No caso do coeficiente X3, referente à disponibilidade hídrica local, foi 

utilizado na simulação, para todos os usuários, o valor de 1,0, uma vez que 
a disponibilidade hídrica da bacia é classificada como muito alta. 

 
 Para o coeficiente referente ao volume captado, extraído ou derivado e seu 

regime de variação, foi utilizado X5 = 1,0 para todos os usuários (com ou 
sem medição). 

 
 O coeficiente X6, relativo ao consumo efetivo ou volume consumido, é de 

valor 1,0 para todos os usuários. 
 

 Coeficiente referente à finalidade de uso (sistema público, solução 
alternativa ou indústria) X7 = 1,0. 
 

 Coeficiente de transposição de bacia (existente ou não) X13=1,0. 
 
 Para a simulação dos valores de lançamento, referente ao coeficiente Y1, 

que está relacionado à classe preponderante de uso do corpo d’água 
receptor (enquadramento), adotou-se os valores estipulados pelo GT-COB, 
que são: 

 
corpos d’água de Classe 2 → Y1 = 1,0 
corpos d’água de Classe 3 → Y1 = 0,95 
corpos d’água de Classe 4 → Y1 = 0,90 

 
 Em relação ao coeficiente Y3 (carga lançada e seu regime de variação, 

atendido o padrão de emissão requerido para o local), os valores adotados 
foram os definidos pela deliberação CRH nº 90 e referendados pelo GT-
COB, sendo: 

 
>95 % de remoção → Y3 = 0,80 
>90 a ≤95 % de remoção → Y3 = 0,85 
>85 a ≤90% de remoção → Y3 = 0,90 
>80 a ≤85% de remoção → Y3 = 0,95 
= 80% de remoção → Y3 = 1,0 

 
Para o coeficiente relacionado à natureza da atividade (sistema público, solução 
alternativa ou indústria) Y4 = 1,0.  
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Portanto, para a estimativa do potencial de arrecadação de cobrança pelo uso da 
água na UGRHI 14, foram considerados os componentes previstos na fórmula da 
cobrança: captação, consumo e lançamento, para os três segmentos, a saber: 
setor de abastecimento público e saneamento básico; setor industrial e outros 
usos. 
 
- Abastecimento Público/Saneamento Básico: 
 
Para a simulação deste segmento foram considerados os dados de volumes 
captados e lançados do Cadastro de Outorgas do DAEE até 2012. O volume 
consumido é resultado da diferença entre captação e lançamento. Os dados de 
carga poluidora foram extraídos do Relatório de qualidade das Águas Interiores da 
CETESB, 2012, publicado em 2013 Portanto temos, conforme ilustra o Quadro 23: 
 
Quadro 23 – Total de Volumes e Carga Poluidora na UGRHI 14 – Abastecimento Público 
 

UGRHI 14 
Volume captado (m

3
/ano) (1) Volume 

lançado 
(m

3
/ano) (1) 

Volume 
consumido 
(m

3
/ano) (2) 

Carga poluidora 
(KgDBO5,20/ano) 

(3) 
Superficial Subterrâneo 

Abastecimento 
Público/Saneamento 

Básico 
40.417.150,8 9.544.633,2 49.428.124,8 533.659,2 4.308.095,0 

Fontes: (1) Cadastro de Usuários do DAEE (www.daee.sp.gov.br) 
(2) Calculado com base no Cadastro de Usuários do DAEE 
(3) Relatório de Qualidade de Água da CETESB (www.cetesb.sp.gov.br) 

 
Resultados: 
 
De posse dos dados do Quadro anterior, bem como dos valores dos coeficientes 
ponderadores, dos valores dos Preços Unitários Básico (PUB) e Final (PUF) foram 
efetuados os cálculos correspondentes à cada parcela expressada na fórmula da 
cobrança resultando nos seguintes valores constantes do quadro abaixo: 
 
Quadro 24 – Valores Arrecadados pelo setor de Abastecimento Público 

UGRHI 14 Captação (R$/ano) (*) 
Consumo 
(R$/ano) 

Lançamento 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Público/Saneamento 

Básico 
453.951,14 10.673,18 387.728,55 

Total 852.352,87 

Percentual Relativo 53,26% 1,25% 45,49% 
(*) Valor total referente à soma dos valores das parcelas superficial e subterrâneo 

 
- Setor Industrial: 
 
Para a simulação do valor a ser cobrado pelo uso da água do setor industrial na 
Bacia do Alto Paranapanema foram considerados os dados de volumes captados 
(superficial e subterrâneo) e lançados do Cadastro de Outorgas do DAEE até 2012. 
O volume consumido é resultado da diferença entre captação e lançamento, com 
base no mesmo cadastro. Por falta de dados oficiais cadastrados, os valores de 
carga poluidora foram baseados em dados apresentados no Relatório 
Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no Estado de São 



 

77 

Paulo (PERH 2004-2007) e em parâmetros fornecidos pela CETESB, de acordo 
com cada ramo de atividade das empresas constantes do cadastrado do DAEE. 
Desta forma temos o apresentado no Quadro 25: 
 
Quadro 25 – Total de Volumes e Carga Poluidora na UGRHI 14 – Uso Industrial 
 

UGRHI 14 
Volume captado (m

3
/ano) (1) Volume 

lançado 
(m

3
/ano) (1) 

Volume 
consumido 
(m

3
/ano) (2) 

Carga poluidora 
(KgDBO5,20/ano) 

(3) Superficial Subterrâneo 

Uso Industrial 142.695.757,2 5.680.947,6 86.693.865,3 61.682.839,5 3.894.321,78 

Fontes: (1) Cadastro de Usuários do DAEE (www.daee.sp.gov.br) 
(2) Calculado com base no Cadastro de Usuários do DAEE 
(3) Relatório Regulamentação da Cobrança Uso dos Rec. Hídric. SP (PERH 2004-2007 / www.sigrh.sp.gov.br) 
     parâmetros fornecidos pela CETESB (www.cetesb.sp.gov.br) 

 
Resultados: 
 
Utilizando os dados do Quadro anterior, bem como dos valores dos coeficientes 
ponderadores, dos valores dos Preços Unitários Básico (PUB) e Final (PUF) foram 
efetuados os cálculos correspondentes à cada parcela expressada na fórmula da 
cobrança resultando nos seguintes valores: 
 
Quadro 26 - Valores Arrecadados pelo setor Industrial 

UGRHI 14 Captação (R$/ano) (*) 
Consumo 
(R$/ano) 

Lançamento 
(R$/ano) 

Uso Industrial 1.337.946,76 1.233.656,79 350.488,96 

Total 2.922.092,51 

Percentual 
Relativo 

45,79% 42,23% 11,99% 

(*) Valor total referente à soma dos valores das parcelas superficial e subterrâneo 

 
- Outros Usos: 
 
Em relação à utilização da água por outros setores na bacia do Alto 
Paranapanema, que são comércio, condomínios, postos de gasolina, associações, 
clubes recreativos, etc, a simulação de arrecadação foi realizada utilizando os 
mesmo critérios apresentados anteriormente, excetuando a parcela referente ao 
lançamento de carga poluidora, admitindo que estes estabelecimentos lançam seus 
esgotos na rede pública existente, sendo desta forma, computados no segmento 
Abastecimento Público e Saneamento Básico. Portanto temos: 
 
Quadro 27 – Total de Volumes e carga poluidora na UGRHI 14 – Outros Usos 
 

UGRHI 14 
Volume captado (m

3
/ano) (1) Volume 

lançado 
(m

3
/ano) (1) 

Volume 
consumido 
(m

3
/ano) (2) 

Carga poluidora 
(KgDBO5,20/ano) 

(3) Superficial Subterrâneo 

Outros Usos 9.290.067,6 8.285.470,8 12.718.118,4 4.857.420,0 - 

Fontes: (1) Cadastro de Usuários do DAEE (www.daee.sp.gov.br) 
(2) Calculado com base no Cadastro de Usuários do DAEE 
(3) Valor já computado no segmento Abastecimento Público/Saneamento Básico 

  

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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Resultados: 
 
De posse dos dados do Quadro 27, bem como dos valores dos coeficientes 
ponderadores, dos valores dos Preços Unitários Básico (PUB) e Final (PUF) foram 
efetuados os cálculos correspondentes à cada parcela expressada na fórmula da 
cobrança resultando nos seguintes valores: 
 
Quadro 28 - Valores Arrecadados pelo setor “Outros Usos” 

UGRHI 14 Captação (R$/ano) (*) 
Consumo 
(R$/ano) 

Lançamento 
(R$/ano)(**) 

Outros Usos 161.908,31 97.148,4 - 

Total 259.056,5 

Percentual 
Relativo 

62,50% 37,50% - 

(*) Valor total referente à soma dos valores das parcelas superficial e subterrâneo 
(**) Valor já computado no segmento Abastecimento Público/Saneamento Básico 

 
 
Na página seguinte é apresentado o quadro resumo das estimativas dos valores 
arrecadados com a Cobrança pelo Uso da Água no CBH-ALPA. 
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Quadro 29 - Estimativa dos Valores Arrecadados com a Cobrança pelo Uso da Água no CBH-ALPA  
 

TIPO DE USO 
CAPTAÇÃO (1) 

(R$/ano) 

CONSUMO (1) 

(R$/ano) 

LANÇAMENTO (2) (3) 

(R$/ano) 

TOTAL  

(R$/ano) 

% 
Correspondente 

ao valor total 
arrecadado pela 

Cobrança 

Abastecimento 

público/Saneamento 

básico 

453.951,14 10.673,18 387.728,55  852.352,87 21,13% 

 

Uso industrial 1.337.946,76 1.233.656,79 350.488,96  2.922.092,51 72,45% 

 

Outros usos 161.908,31 97.148,40 - (*) 
259.056,71 6,42% 

 

TOTAL 1.953.806,21 1.341.478,37 738.217,51 4.033.502,09 100% 

 

TOTAL GERAL 4.033.502,09 - - 

 

Obs.: (*) Valor já computado no segmento Abastecimento Público/Saneamento Básico 
 

(1) Os volumes referentes à CAPTAÇÃO, DERIVAÇÃO, EXTRAÇÃO E CONSUMO de água utilizados para os cálculos foram extraídos do Cadastro de Usuários do DAEE (2012); 
 

(2) Os valores de KgDBO5,20 para carga poluidora referente aos lançamentos de ABASTECIMENTO PÚBLICO utilizados para os cálculos foram extraídos do Relatório da CETESB 
(2013); 
 

(3) Os valores de KgDBO5,20 para carga poluidora referente aos lançamentos INDUSTRIAIS utilizados para os cálculos foram extraídos do Relatório Síntese Regulamentação da 
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (PERH 2004-2007). 
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A cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (UGRHI 
14), se referendada pelo CRH e pelo Decreto do Governador do Estado de São 
Paulo, terá início no ano de 2015. Portanto, o valor total arrecadado (100%) será 
contabilizado a partir do ano de 2017, levando-se em conta a proposta de 
progressividade da Cobrança aplicada no CBH-ALPA (60% do valor total em 2015, 
75% do valor total em 2016 e 100% do valor total em 2017). Desta forma teremos a 
sequência de arrecadação mostrada no quadro abaixo: 
 
Quadro 30 - Progressividade dos Valores a serem Arrecadados com a Cobrança Pelo Uso da 
Água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema – UGRHI 14 

Ano Progressividade (*) 
Valor Arrecadado no 

CBH-ALPA (R$) 

2015 60% 2.420.101,25 

2016 75% 3.025.126,57 

2017 100% 4.033.502,09 

(*) Percentuais determinados pelo Grupo da Corança do CBH-ALPA 

 
 
10.  IMPACTOS DA COBRANÇA 
 
Visando minimizar os impactos, principalmente os negativos, que a implantação da 
Cobrança pelo Uso da Água possa vir a acometer sobre a sociedade como um 
todo, a própria legislação paulista regente sobre o tema prevê a implementação 
paulatina dos valores a serem auferidos através do princípio da progressividade, 
conforme apresentada anteriormente no Quadro 30. Já é sabido que o CBH-ALPA 
seguirá na mesma linha adota pelos demais Comitês de Bacias do Estado e São 
Paulo. Sendo assim, para exercitar possíveis impactos relativos à valores (R$) que 
a cobrança irá impor aos segmentos usuários objeto deste estudo (abastecimento 
publico/saneamento básico, industrial e outros), é apresentado a seguir uma 
simulação de valores. 
 
10.1. No setor de Saneamento Básico (Abastecimento Público e Esgotamento 
Sanitário) 
 
Em relação ao setor de abastecimento público de água e esgotos, a SABESP, 
operadora 91% das concessões na Bacia do Alto Paranapanema (31 municípios) e 
maior contribuinte no caso da cobrança, se manifestou com cautela em relação ao 
primeiro ano de implantação da Cobrança, tendo este tempo para estudar o caso e 
tomar providencias pertinentes. Os outros 3 (três) municípios autônomos se 
manifestaram da mesma maneira. 
 
Portanto, para se ter uma ideia dos possíveis valores que a população da Bacia 
poderá eventualmente pagar, caso haja repasse da SABESP e das Autarquias 
Municipais, o Grupo Técnico da Cobrança realizou uma simulação para a UGRHI 
14, contemplando as variáveis Captação, Consumo e Lançamento. Optou-se por 
utilizar o valor per capto, ou seja, estipulando um valor único para os moradores 
das 34 cidades da UGRHI 14. A simulação obedece a progressividade, conforme 
apresentado no Quadro 31, mais adiante.  
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Verificou que, cada morador da Bacia, residente nas áreas urbanas, pagará em 
média, os seguintes valores (de acordo com a progressividade): 
 
- para o 1º ano de implantação da Cobrança, aplicando a progressividade de 60%, 
cada morador pagará o equivalente a R$ 0,88/ano (Oitenta e Oito Centavos de 
Reais por ano) ou R$ 0,07/mês (Sete Centavos de Reais por mês); 
 
- para o 2º ano de implantação da Cobrança, aplicando a progressividade de 75%, 
cada morador pagará o equivalente a R$ 1,10/ano (Um Real e Dez centavos por 
ano) ou seja, algo em torno de R$ 0,09/mês (Nove Centavos de Reais por mês); 
 
Por fim, no 3º ano de implantação da Cobrança (100% da progressividade) cada 
munícipe da Bacia do Alto Paranapanema pagará R$ 1,50/ano (Um Real e 
Cinquenta Centavos por ano), ou seja, pouco mais de R$ 0,12/mês (Doze 
Centavos de Reais por mês) caso as concessionárias dos serviços decidam 
repassar os valores ao consumidor. 
 
Como podemos avaliar, o impacto em termos de valores (R$), será muito pequeno 
para o consumidor final. 
 
Na página seguinte é apresentado o quadro com o detalhamento das estimativas 
de pagamento per capta na UGRHI 14 advindo da Cobrança pelo Uso da Água – 
Setor Abastecimento Público. 
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Quadro 31 - Estimativa de pagamento per capta na UGRHI 14 advindo da Cobrança pelo Uso da Água – Setor Abastecimento Público 
 

UGRHI 14 
População 

Urbana 
(hab.) IBGE 

2010 

Tipo de 

Uso 

Estimativa 
de 

Arrecadação 
Total (R$) 

Progressividade 

60% - 1º ano de 
implantação 

75% - 2º ano de 
implantação 

100% - 3º ano de 
implantação 

R$/ano R$/hab./ano R$/ano R$/hab./ano R$/ano R$/hab./ano 

577.879 

Captação 453.951,14 272.370,68 0,47 340.463,35 0,59 453.951,14 0,78 

Consumo 10.673,18 6.403,91 0,01 8.004,88 0,014 10.673,18 0,018 

Lançamento 387.728,55 232.637,13 0,40 290.746,91 0,50 387.728,55 0,67 

Total 852.352,87 511.411,72 0,88 639.215,14 1,10 852.352,87 1,47 

Notas: 
(1) Os volumes referentes à Captação e Consumo de água utilizados para os cálculos foram extraídos do Cadastro de Usuários do DAEE (2012); 

 

(2) Os valores de KgDBO5,20 para carga poluidora referente ao Lançamento utilizados para os cálculos foram extraídos do Relatório da CETESB (2013). 
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10.2. - No setor Industrial 
 
A previsão de arrecadação do setor industrial na UGRHI 14 obedecerá a 
progressividade conforme ilustrada na Quadro 32 abaixo: 
 
Quadro 32 – Progressividade da Cobrança pelo Uso da Água no setor Industrial – UGRHI 14 
 

Usuário 

Tipo de 

Uso 

Estimativa 
de 

Arrecadação 
Total (R$) 

Progressividade 

60% - 1º ano de 
implantação 

75% - 2º ano de 
implantação 

100% - 3º ano de 
implantação 

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

Setor 
Industrial 

Captação 1.337.946,76 802.768,06 1.003.460,07 1.337.946,76 

Consumo 1.233.656,79 740.194,07 925.242,59 1.233.656,79 

Lançamento 350.488,96 210.293,37 262.866,72 350.488,96 

Total 2.922.092,51 1.753.255,50 2.191.569,38 2.922.092,51 

Notas: 
(1) Os volumes referentes à Captação e Consumo de água utilizados para os cálculos foram extraídos do Cadastro de 

Usuários do DAEE (2012); 
 

(2) Os valores de KgDBO5,20 para carga poluidora referente aos lançamentos utilizados para os cálculos foram 
extraídos do Relatório Síntese Regulamentação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo (PERH 2004-2007). 

 
A avaliação dos impactos da cobrança sobre o preço econômico da água para os 
setores usuários industriais da Bacia do Alto Paranapanema, enfocando os custos 
de produção, levou em consideração dois dos principais ramos de atividade da 
região: o setor de açúcar e álcool e o de celulose e papel. 
 
Para a estimativa de valores (R$) adotou – se a seguinte metodologia:  
 
- Setor de açúcar e álcool: 
 
Segundo a UNICA – União de Indústria de Cana-de-açúcar – o uso médio de água 
de uma usina com destilaria anexa, com um “mix” de produção de 50% de açúcar e 
50% de etanol resulta praticamente no valor de 20 m3 por tonelada de cana 
processada. Para efeito de cálculo a UNICA considera o volume consumido igual 
ao volume captado e o volume de lançamento igual a zero, pois os despejos são 
utilizados na fertirrigação da lavoura conjuntamente com a vinhaça. 
 
Admitindo que no processo de produção de etanol consome-se 12 litros de água 
para cada litro de etanol fabricado e que o custo médio de produção de 1litro de 
etanol no Estado SP é de R$ 1,10 (UDOP – União dos Produtores de Bioenergia – 
março/2013) teremos: 
 
R$ 0,009/m3 de água captada = R$ 9 x 10-6 / litro 
R$ 0,02/m3 de água consumida = R$ 2 x 10-5 / litro 
 
Portanto, a parcela referente à Cobrança pelo Uso da Água sobre a produção de 1 
litro de etanol será de R$ 0,000348 (R$ 3,48x 10-4) e o custo do mesmo passará a 
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ser de R$ 1,100348. Extrapolando o valor de R$ 0,000348 para uma produção de 1 
bilhão de litros de etanol teremos o valor de R$ 348.000,00 a ser acrescido ao 
custo de produção do produto. 
 
Analogamente, admitindo que no processo de produção de açúcar são utilizados 8 
litros de água para cada kg de açúcar fabricado e que o custo médio de produção 
de 1kg de açúcar no Estado SP = R$ 0,07 (PECEGE/ESALQ/USP/FAPESP - 2013) 
teremos: 
 
R$ 0,009/m3 de água captada = R$ 9 x 10-6 / litro 
R$ 0,02/m3 de água consumida = R$ 2 x 10-5 / litro 
 
Sendo assim, a parcela referente à Cobrança pelo Uso da Água sobre a produção 
de 1 kg de açúcar será de R$ 0,000232 (R$ 2,32x 10-4) e o custo do mesmo 
passará a ser de R$ 0,070232. Extrapolando o valor de R$ 0,000232 para uma 
produção de 1 milhão de toneladas de açúcar teremos o valor de R$ 232.000,00 a 
ser acrescido ao custo de produção do produto. 
 
- Setor de celulose e papel: 
 
De acordo com a BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel, no 
processo de fabricação de papel e celulose utiliza-se, em média 40 litros de água 
para cada kg de papel produzido. 
 
Admitindo que o custo médio de produção de papel é de R$ 2,50 (SINAPEL – 
Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de papel e Papelão – 2012) teremos: 
 
R$ 0,009/m3 de água captada = R$ 9 x 10-6 / litro 
R$ 0,02/m3 de água consumida = R$ 2 x 10-5 / litro 
R$ 0,09/m3 de lançamento = R$ 9 x 10-5 / litro 
 
Portanto, a parcela referente à Cobrança pelo Uso da Água sobre a produção de 1 
kg de papel será de R$ 0,00476 (R$ 4,76x 10-3) e o custo do mesmo passará a ser 
de R$ 2,50476. Extrapolando o valor de R$ 0,00476 para uma produção de 100 mil 
toneladas de papel teremos o valor de R$ 476.000,00 a ser acrescido ao custo de 
produção do produto. 
 
 
11. PLANO DE METAS E AÇÕES REALIZADAS COM O FUNDO DA 
IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA 
 
Conforme discutido no âmbito do Grupo da Cobrança do CBH-ALPA, os recursos 
advindos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão aplicados nas ações 
previstas no Plano de Bacias do CBH-ALPA, conforme distribuição apontada no 
Quadro 33, na página seguinte. Obviamente que nem todo montante arrecadado 
será suficiente para financiar as intervenções e projetos necessários apontados no 
Plano de Bacia, cuja vigência vai até o ano de 2015. Outras fontes de recursos 
financeiros, como o FEHIDRO, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal 
e empresas do setor privado complementarão a fonte dos recursos financeiros. 
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Quadro 33 – Aplicação do valor advindo da Cobrança pelo Uso da Água nos Programas de 
Duração Continuada (PDCs) previstos no Plano da Bacia do CBH-ALPA 

PDCs 

Investimento 
cenário 

recomendado 
Plano de Bacia - 

para o ano de 
2015 - (R$)  

Aplicação do valor 
advindo da 
Cobrança  

Percentual 
correspondente ao 

cenário 
recomendado 
Plano de Bacia 

(%) (R$) 

PDC 01: Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

744.310,00 10 403.350,21 54,19% 

PDC 03: Serviços e Obras de 

Conservação, Proteção e 

Recuperação da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

6.669.258,00 20 806.700,42 12,09% 

PDC 04: Desenvolvimento e 

Proteção das Águas 

Subterrâneas 

2.096.982,00 10 403.350,21 19,23% 

PDC 05: Conservação e 

Proteção dos Mananciais 

Superficiais de Abastecimento 

Urbano 

4.524.644,00 20 806.700,42 17,83% 

PDC 06: Desenvolvimento 

Racional da Irrigação 
360.380,00 5 201.675,10 55,96% 

PDC 08: Prevenção e Defesa 

Contra Inundações 
624.260,00 10 403.350,21 64,61% 

PDC 09: Prevenção e Defesa 

Contra a Erosão do Solo e o 

Assoreamento dos Corpos 

D'água 

1.585.660,00 15 605.025,31 38,16% 

PDC 10: Desenvolvimento dos 

Municípios Afetados por 

Reservatórios e Leis de 

Proteção de Mananciais 

2.340.975,00 10 403.350,21 17,23% 

Total 18.946.469,00 100 4.033.502,09 21,29% 

 
Como podemos observar no quadro acima, a arrecadação da Cobrança cobrirá 
21,29% do montante de recursos necessários das ações do Plano de Bacia em 
2015, último ano de vigência do mesmo.  
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12. ESTRUTURA PARA A EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA 
 
Conforme preceitua a legislação estadual sobre a Cobrança pela Utilização dos 
Recursos Hídricos em Rios de Domínio Estadual, a mesma será realizada pelas 
Agências de Bacias. Como no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
(UGRHI 14) não tem Agência de Bacia, neste caso a legislação prevê que o Órgão 
Gestor de Recursos Hídricos ficará incumbido de efetuar a Cobrança. No Estado 
de São Paulo o órgão gestor é o Departamento de Águas e Energia Elétrica – 
DAEE. Sendo assim, as dependências utilizadas para a realização da Cobrança 
pelo Uso da água no CBH-ALPA será a estrutura física e operacional do DAEE 
(Diretoria de Obras) localizada na cidade de Piraju. 
 
13. CONCLUSÃO 
 
Como conclusão dos trabalhos realizados pelo Grupo Técnico da Cobrança do 
CBH-ALPA (GT-GOB), apresentamos a deliberação aprovada por unanimidade na 
Plenária do Comitê, realizada na cidade de Taquarituba. 
 
                                         

DELIBERAÇÃO CBH-ALPA Nº 111 de 31 de outubro de 2012 alterada pela 

DELIBERAÇÃO CBH-ALPA Nº 123 de 28 de maio de 2014. 

"Aprova a proposta para implantação da cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos dos usuários urbanos 

e industriais de domínio do Estado de São Paulo, no 

âmbito das Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Alto Paranapanema (UGRHI-14) e dá 

outras providências” 

“Aprova proposta dos mecanismos e valores para a 

cobrança pelos usos, urbano e industrial dos recursos 

hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no 

âmbito da UGRHI-14, Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema.” 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA – CBH-

ALPA, no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e; 

Considerando a Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que institui a Política e 

o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo; 

Considerando que aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 

noventa e seis no município de Piraju, ocorreu a instalação do Comitê da Bacia 
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Hidrográfica do Alto Paranapanema, conforme ata da 1ª Reunião Ordinária de 

Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. 

Considerando a Lei no 12.183, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a 

cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, 

os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores e dá 

outras providências; 

Considerando o Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, que regulamenta 

dispositivos da Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, estabelecendo etapas a 

serem cumpridas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas para viabilização da 

cobrança, dentre elas, a aprovação dos valores a serem cobrados na bacia, a 

forma e a periodicidade da cobrança, que deverão constar de estudos financeiros e 

técnicos que a fundamentem, conforme o parágrafo único do artigo 14 deste 

decreto; 

Considerando que a Deliberação CBH-ALPA n.º 076/2007, de 05 de dezembro de 

2007, que dispõe sobre a implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema; 

Considerando que a Deliberação CBH-ALPA n.º 089/2009, de 18 de dezembro de 

2009, que a atualização do Cronograma de Atividades para a Implantação da 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema;  

Considerando que a Deliberação CBH-ALPA n.º 104/2011, de 15 de dezembro de 

2011, que definiu para dezembro de 2013, em seu Anexo I, o início da cobrança 

pelo uso da água no âmbito do CBH-ALPA; 

Considerando que o CBH-ALPA aprovou a atualização de Plano de Bacia 

Hidrográfica da UGRHI-14 (Alto Paranapanema), para o quadriênio 2012/2015, de 

acordo com a Deliberação CBH-ALPA n.º 105, de 15 de dezembro de 2011; 

Considerando as atividades do Grupo de Trabalho para o estudo da viabilidade de 

implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no âmbito do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (GT-COB), especialmente criado para 

tratar deste assunto (Deliberação CBH-ALPA n.º 078/2008, de 17 de junho de 

2008); 

Considerando que a UGRHI-14 (Alto Paranapanema), possui 743 usos 

outorgados/licenciados e 214 em processo de outorga, passíveis de cobrança, 

conforme cadastro do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) e da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Considerando a deliberação CRH n.º 90, de 10 de dezembro de 2008, do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH que aprova procedimentos, limites 
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e condicionantes para a cobrança dos usuários urbanos e industriais, pela 

utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo; 

Considerando a deliberação CRH nº 111, de 10 de dezembro de 2009, do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH que estabelece conteúdo mínimo 

dos estudos técnicos e financeiros para fundamentação da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo a ser apresentado pelos 

Comitês de Bacias para referendo do CRH; 

Considerando que o DAEE e a CETESB procederão à revisão e consolidação do 

cadastro de usuários, visando auxiliar na constituição de banco de dados 

específico para a cobrança na UGRHI-14 (Alto Paranapanema). 

Considerando ampla discussão no âmbito da UGRHI 14, para definir os valores e 

fundamentos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos usuários urbanos e 

industriais. 

DELIBERA: 

Artigo 1º - Fica aprovada a proposta constante desta Deliberação para ser 

apresentada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos visando à implantação da 

cobrança industrial e urbana pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado 

de São Paulo existentes na UGRHI-14 (Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema), 

a partir de dezembro de 2013. 

Artigo 1º Aprova a proposta constante desta Deliberação para ser 

apresentada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH visando à 

implantação da cobrança dos usuários urbanos e industriais pelo uso de 

recursos hídricos nos corpos de água de domínio do Estado de São Paulo, 

existentes nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto 

Paranapanema (UGRHI 14), a partir de 01 de Junho de 2015. 

Artigo 2º - Os Preços Unitários Básicos – PUB’s, definidos no art. 10 e no item 9 

do Anexo do Decreto nº 50.667/06, serão os seguintes: 

I – para captação, extração e derivação: PUBCAP = R$ 0,009 por m³ de água 

captada, extraída ou derivada; 

II - para consumo: PUBCONS = R$ 0,02 por m³ de água consumida; 

III - para lançamento de carga de DBO5,20 : PUBDBO = R$ 0,09 por kg de 

carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio (de 5 dias a 20°C) – DBO5,20. 

Parágrafo único - Os PUB’s descritos no caput deste artigo serão devidos 

pelos usuários de recursos hídricos, a partir da implantação da cobrança na 

UGRHI-14 (Alto Paranapanema), seguindo a progressividade de aplicação 

abaixo: 
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I - 60% dos PUB’s, no primeiro exercício fiscal; 

II - 75% dos PUB’s, no segundo exercício fiscal; 

III - 100% dos PUB’s, no terceiro exercício fiscal em diante. 

Artigo 3º - Serão considerados usos insignificantes as extrações de águas 

subterrâneas e as derivações ou captações de águas superficiais, bem como os 

lançamentos de efluentes em corpos d’água, até o volume de 05 (cinco) metros 

cúbicos por dia, isoladamente ou em conjunto. 

Artigo 4º - O Valor Total da Cobrança - Valor Total que cada usuário de recursos 

hídricos deverá pagar, será calculado com base nos usos de recursos hídricos a 

serem efetuados no ano do pagamento, no período compreendido entre 1º de 

janeiro, ou a data do início da utilização de recursos hídricos para usos implantados 

durante o ano, até 31 de dezembro. 

§ 1º – O pagamento referido no caput deste artigo poderá ser efetuado em 

parcela única ou em até 12 (doze) parcelas mensais de igual valor com 

vencimento no último dia útil de cada mês, sendo que o número de parcelas 

não poderá ultrapassar o correspondente número de meses apurado no 

cálculo do Valor Total. 

§ 2o – Fica estabelecido valor mínimo de cobrança no montante de R$ 30,00 

(trinta reais), devendo-se obedecer às seguintes formas de cobrança: 

I - Quando o Valor Total for inferior a 2 (duas) vezes o valor mínimo de 

cobrança, o montante devido será cobrado do usuário de uma única vez; 

II - Quando o Valor Total for igual ou superior a 2 (duas) e inferior a 12 

(doze) vezes o valor mínimo de cobrança, será efetuada a cobrança com 

número de parcelas inferior a 12 (doze), de tal modo que o valor de cada 

parcela não seja inferior ao valor mínimo de cobrança. 

III - Quando o Valor Total for inferior ao mínimo estabelecido (R$ 30,00), o 

mesmo será acumulado até atingir o valor estabelecido. 

§ 3° – No primeiro ano da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, caso a 

mesma não seja efetuada a partir do primeiro mês do exercício fiscal, o 

montante a ser cobrado será calculado proporcionalmente aos meses 

subsequentes até o final do exercício fiscal, dividido em parcelas iguais 

correspondentes; 
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Artigo 5º – Considerando todos os tipos de uso e seus respectivos coeficientes de 

ponderação, o Valor Total de Cobrança Anual será a soma de cada parcela 

correspondente ao Valor Total de Cobrança pela captação, derivação ou extração, 

Valor Total de Cobrança pelo consumo e Valor Total de Cobrança pelo lançamento, 

como segue a fórmula: 

VTanual = VCC + VCCo + VCL 

Sendo: 

Tanual = pagamento anual pela cobrança; 

VCC = pagamento anual pela captação, derivação ou extração; 

VCCo = pagamento anual pelo consumo; 

VCL = pagamento anual pelo lançamento de carga poluidora. 

§ 1º - O Valor Total de Cobrança pela captação, derivação ou extração 

(VCC) será o produto do volume captado, derivado ou extraído pelo preço 

unitário final para a captação, derivação ou extração, conforme a fórmula: 

VCC= VCAP x PUFCAP 

Sendo: 

VCAP – Volume captado, derivado ou extraído. 

PUFCAP – Preço Unitário Final para o captado, derivado ou extraído. 

Determinado pela formula: 

PUFCAP = PUBCAP x (X1 x X2 x X3 x X4 x X5 x....X13 ) 

Onde: 

PUBCAP – Preço Unitário Básico para volume captado, derivado ou 

extraído = R$ 0,009 

Xi (i =1...13) – Coeficientes Ponderadores 

§ 2º - O Valor Total de Cobrança pelo consumo (VCCo) será o produto do 

volume consumido pelo preço unitário final para consumo, conforme a 

fórmula: 

VCCo= VCONS x PUFCONS 
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Sendo: 

VCONS – Volume consumido. 

PUFCONS – Preço Unitário Final para o consumido. Determinado pela 

fórmula: 

PUFCONS = PUBCONS x (X1 x X2 x X3 x X4 x X5 x....X13 ) 

Onde: 

PUBCONS – Preço Unitário Básico para consumido = R$ 0,02 

Xi (i=1..13) – Coeficientes Ponderadores 

§ 3º - O Valor Total de Cobrança pelo lançamento (VCL) será o produto da 

concentração média anual de DBO5,20, presente no efluente final lançado 

pelo volume de água lançado em corpos d’água, pelo preço unitário final 

para lançamento, conforme a fórmula: 

VCL =QDBO x VLANÇ x PUFDBO 

Sendo: 

VCL = pagamento anual pelo lançamento de carga poluidora; 

QDBO = concentração média anual de DBO, em kg, presente no 

efluente final lançado; 

VLANÇ = volume de água lançado em corpos d’água, em m³, constante 

do ato de outorga ou das medições efetuadas pelos próprios usuários, por 

meio de equipamentos de medição aceitos pelo órgão outorgante, 

observando o disposto no Artigo 8º. 

PUFDBO = Preço Unitário Final; 

Onde: 

PUFDBO = PUBDBO x (Y1 x Y2 x Y3 x Y4 x....Y9) 

PUBDBO = Preço Unitário Básico da carga de DBO5,20 lançada - R$ = 

0,09; 

Artigo 6º – Os Coeficientes Ponderadores (CP), definidos no artigo 12 do Decreto 

n.º 50.667, de 30 de março de 2006, com as classificações, valores e 

condicionantes descritos na Deliberação CRH n.º 90, de 10 de dezembro de 2008, 

serão empregados no CBH-ALPA conforme segue: 
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Tabela 01 - Valores dos Coeficientes Ponderadores para captação, extração, 

derivação.  

Captação, Extração e Derivação 

A natureza do corpo d'água X1 
Superficial 1,00 

Subterrâneo 1,05 

A classe de uso preponderante em 

que estiver enquadrado o corpo 

d'água no local do uso ou da 

derivação – Decreto Estadual n.º 

10.755/77 

X2 

Classe 1 1,00 

Classe 2 1,00 

Classe 3 0,95 

Classe 4 0,90 

A disponibilidade hídrica local X3 

Muito Alta (< 0,25) 1,00 

Alta (entre 0,25 e 0,4) 1,00 

Média (entre 0,4 e 0,5) 1,00 

Crítica (entre 0,5 e 0,8) 1,00 

Muito Crítica (acima de 

0,8) 
1,00 

O grau de regularização assegurado 

por obras hidráulicas 
X4 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

O volume captado, extraído ou 

derivado e seu regime de variação 
X5 

Sem medição 1,00 

Com medição 1,00 

O consume efetivo ou volume 

consumido 
X6 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A finalidade de uso X7 

Sistema Público 1,00 

Solução Alternativa 1,00 

Industrial 1,00 

A sazonalidade X8 Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 
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10/12/2008. 

As características dos aquíferos X9 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

As características físico-químicas e 

biológicas da água 
X10 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A localização do usuário na bacia X11 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

As práticas de conservação e manejo 

do solo e da água 
X12 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

Transposição X13 
Existente 1,00 

Não Existente 1,00 

 

 

Tabela 02 - Valores dos Coeficientes Ponderadores para consumo.  

Consumo 

A natureza do corpo d'água X1 
Superficial 1,00 

Subterrâneo 1,00 

A classe de uso preponderante em 

que estiver enquadrado o corpo 

d'água no local do uso ou da 

derivação – Decreto Estadual n.º 

10.755/77 

X2 

Classe 1 1,00 

Classe 2 1,00 

Classe 3 1,00 

Classe 4 1,00 

A disponibilidade hídrica local X3 

Muito Alta (< 0,25) 1,00 

Alta (entre 0,25 e 0,4) 1,00 

Média (entre 0,4 e 0,5) 1,00 
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Crítica (entre 0,5 e 0,8) 1,00 

Muito Crítica (acima de 

0,8) 
1,00 

O grau de regularização assegurado 

por obras hidráulicas 
X4 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

O volume captado, extraído ou 

derivado e seu regime de variação 
X5 

Sem medição 1,00 

Com medição 1,00 

O consume efetivo ou volume 

consumido 
X6 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A finalidade de uso X7 

Sistema Público 1,00 

Solução Alternativa 1,00 

Industrial 1,00 

A sazonalidade X8 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

As características dos aquíferos X9 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

As características físico-químicas e 

biológicas da água 
X10 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A localização do usuário na bacia X11 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

As práticas de conservação e manejo 

do solo e da água 
X12 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

Transposição X13 
Existente 1,00 

Não Existente 1,00 
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Tabela 03 - Valores dos Coeficientes Ponderadores para diluição, transporte e 

assimilação de efluentes. 

Diluição, transporte e assimilação de efluentes (Carga lançada) 

Classe de uso preponderante do 

corpo d’água receptor 
Y1 

Classe 2 1,00 

Classe 3 0,95 

Classe 4 0,90 

O grau de regularização assegurado 

por obras hidráulicas 
Y2 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A carga lançada e seu regime de 

variação, atendido o padrão de 

emissão requerido para o local 

Y3 

> 95% de remoção 0,80 

> 90 a ≤ 95% de remoção 0,85 

> 85 a ≤ 90% de remoção 0,90 

> 80 a ≤ 85% de remoção 0,95 

= 80% de remoção 1,00 

A natureza da atividade Y4 

Sistema Público 1,00 

Solução Alternativa 1,00 

Industrial 1,00 

A sazonalidade Y5 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A vulnerabilidade dos aquíferos. Y6 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

As características físico-químicas e 

biológicas do corpo receptor no local 

do lançamento 

Y7 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

A localização do usuário na bacia Y8 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 
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As práticas de conservação e manejo 

do solo e da água 
Y9 

Não utilizado, conforme artigo 4º, 

§2º da Deliberação CRH n.º 90 de 

10/12/2008. 

 

Artigo 7º - Em relação ao Coeficiente Ponderador Y3, para garantir o disposto no § 

2º do art. 12 do Decreto 50.667, as amostragens para avaliação das cargas 

orgânicas afluentes e efluentes à ETE, assim como dos corpos d’água receptores, 

deverão ser realizadas simultaneamente obedecendo à Nota Técnica anexa à 

Resolução SERHS/SMA nº 01, de 22/12/2006. 

 

Artigo 8º - A cobrança pela captação, extração ou derivação de água será feita de 

acordo com o previsto no Decreto n.º 50.667, de 30 de março de 2006, 

destacadamente o previsto no § 3º do art. 12 e nos itens 2 e 3 do seu Anexo, 

adotando-se para o cálculo os pesos KOUT = 0,2 (dois décimos) e KMED = 0,8 (oito 

décimos). 

 

§ 1º - Quando não existir medição dos volumes captados, será adotado os 

valores: 

KOUT = 1 e KMED = 0. 

 

§ 2º - Quando “VCAP MED / VCAP OUT” for maior que 1 (um), será adotado KOUT = 

0 e KMED = 1 e o usuário deverá solicitar retificação da outorga de direito de 

uso de recursos hídricos e estará sujeito às penalidades previstas na 

legislação. 

 

§ 3º- O cálculo do volume captado, com medição, segue a seguinte 

equação: 

VCAP = (KOUT x VCAP OUT) + (KMED x VCAP MED) 

 

 

Artigo 9º – Os recursos financeiros serão arrecadados pelo DAEE – Departamento 

de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (órgão gestor de recursos 

hídricos) e repassados integralmente para uma sub–conta do FEHIDRO – Fundo 
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Estadual de Recursos Hídricos, junto ao CBH ALPA, conforme dita o Decreto 

50.667/06, preferencialmente nas proporções abaixo: 

 

I. até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC) 01 
- Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, correspondendo a 
55,08% do valor previsto no Plano de Bacia 

 

II. - até 20% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC)  
03 - Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação da 
Qualidade dos Recursos Hídricos, correspondendo a 12,29% do valor 
previsto no Plano de Bacia 

 

III. - até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC) 
04 - Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas, correspondendo 
a 19,55% do valor previsto no Plano de Bacia 

 

IV. - até 20% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC)  
05 - Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de Abastecimento 
Urbano, correspondendo a 18,12% do valor previsto no Plano de Bacia 

 

V. - até 5% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC) 
06 - Desenvolvimento Racional da Irrigação, correspondendo a 56,88% do 
valor previsto no Plano de Bacia 

 

VI. - até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC) 
08 - Prevenção e Defesa Contra Inundações, correspondendo a 65,68% do 
valor previsto no Plano de Bacia 

 

VII. - até 15% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC) 
09 - Prevenção e Defesa Contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos 
Corpos D'água, correspondendo a 38,78% do valor previsto no Plano de 
Bacia 

 

VIII. - até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada (PDC) 
10 - dos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de Proteção de 
Mananciais, correspondendo a 17,51% do valor previsto no Plano de Bacia. 
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Artigo 10º - Para o caso específico dos usuários de mineração de areia que 

apresentarem consumo inferior a 5% do volume outorgado para a captação, 

adotar-se-á como consumo efetivo de água 5% do volume outorgado para a 

captação, não sendo considerada a carga lançada. 

 

Artigo 11º - Os termos constantes desta Deliberação deverão ser revistos pelo 

CBH-ALPA após dois anos do início da cobrança na UGRHI-14 (Alto 

Paranapanema), devendo ser observado o disposto no art. 15 do Decreto 

50.667/06. 

 

Artigo 12º - A cobrança pelos usos, urbano e industrial dos recursos hídricos no 

âmbito da UGRHI-14 (Alto Paranapanema), será realizada pelo Departamento de 

Águas e Energia Elétrica - DAEE, até que estudos técnicos e econômicos indiquem 

a viabilidade da instalação da Agencia de Bacia. 

 

Artigo 13º - Segue como anexo a esta Deliberação o estudo denominado 

“Fundamentos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica 

do ALPA UGRHI-14”. 

 

Artigo 14º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Taquarituba, 31 de outubro de 2012. 

 

Miderson Zanello Milleo 

Presidente do CBH-ALPA 

 

Marco André Ferreira D’Oliveira 

Vice-Presidente do CBH-ALPA 

 

David Franco Ayub 

Secretário Executivo do CBH-ALPA 
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14. - EQUIPE TÉCNICA DA CONSULTORIA 
 
 
Lúcio Augusto Pimentel 
Engenheiro Civil 
 
Wanduyl Lima 
Engenheiro Civil 
 
José Carlos Paitl 
Engenheiro Elétrico 
 
Vagner Uemura 
Engenheiro Ambiental 
 
Lorraine Piza 
Engenheira Ambiental 
 
Eduardo Uemura 
Analista de Sistemas 
 
Isabele Crivelli 
Advogada 
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Anexo 1. Resumo das reuniões do Grupo Técnico da Cobrança (ATA das 
reuniões) 
 

1. ATA DA REUNIÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE RECURSOS 
HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA – CBH-
ALPA  

 
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, realizou-se a 
Reunião do GT-Cob (Grupo de Trabalho de Cobrança pelo uso da água no CBH-
ALPA, na sede do CONDERSUL, na cidade de Itapeva/SP. Participaram desta 
reunião o Sr. Marco André (ADS), Jorge (SABESP), Carlos Linder (SMA), Fernando 
Mazzine (DAEE), Priscila (SINDIPAR), Dirceu (CETESB) e Roberto (FIESP). 
 
O Sr. Jorge iniciou a reunião dizendo que precisa-se iniciar as tarefas de acordo 
com o cronograma de atividades aprovado na última reunião da plenária do CBH-
ALPA em 2010. O Sr. Roberto participou pela primeira vez da reunião como 
representante do setor usuário – Industrial, o qual contribuiu com a reunião por 
esclarecer vários pontos, pois ele participa de grupos de cobrança em outros 
comitês. Explicou que no grupo de cobrança precisa ter um representante do setor 
da indústria para que possa acontecer a cobrança no Comitê, o Sr. Marco André, 
falou que na época de formação do grupo não houve interesse do setor em 
participar do grupo, mas ele insistiu, que sem um representante deste setor será 
difícil iniciar a cobrança no comitê.  
 
Dessa maneira o Sr. Marco André, falou que aproveitando que é ano eleitoral no 
comitê, poderemos redefinir os membros do GT-cob depois da eleição do comitê. 
Para os trabalhos o GT-cob estava levando em consideração a Deliberação CRH 
n°63 de 04 de Setembro de 2006, mas esta foi revogada, e a que esta valendo é a 
deliberação CRH n°90 de 10 de Dezembro de 2008. O Sr. Jorge explanou 
brevemente sobre o projeto de Estudo da fundamentação iniciado pela CETEC, 
mas que até agora não foi finalizado, sendo este um dos itens principais do 
processo de cobrança da água.  
 
Dessa maneira, no paralelo, enquanto o estudo da fundamentação “in locu” não é 
finalizado, foi decidido que o GT-cob irá acertar o estudo da fundamentação de 
acordo com a CRH n°90 e outras legislações, além de acertar o cadastro dos 
usuários. O cadastro foi solicitado aos órgãos competentes sua disponibilização, 
mas até agora não temos ainda o cadastro completo, o que podemos fazer neste 
caso é continuar solicitando, formalmente através de ofícios. O trabalho contratado 
pela CETEC foi através de projeto FEHIDRO e engloba: plano de bacia/Estudo de 
campo e sistema de informação para simulação da cobrança e um segundo 
projeto, relacionado a cobrança, que tem como tomador o CONDERSUL é para 
realização das audiências públicas, divulgação e atualização cadastral.  
 
Assim ficou definido que será utilizado os “Estudos de Fundamentação” de outros 
CBHs para tomar como exemplo e ler toda a legislação pertinente ao tema: 
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Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos. Exemplos bem sucedidos são do CBH-
Alto Tiête e CBH – Ribeira. O Sr. Carlos Linder ficou de providenciar toda 
documentação necessária para leitura e enviará para os membros via e-mail. 
Todos deverão ler a documentação para a próxima reunião do GT-cob, que será 
realizada dia 15 de março de 2011 na sede do Sindipar/Aspipp em Campos de 
Holambra. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança 
pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a 
presente ata aos presentes. 
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2. ATA DA REUNIÃO DE 22 DE MAIO DE 2011 

 

ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 
 
Aos vinte dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, realizou-se na sede 
do DAEE de Piraju, reunião do GT- Cobrança. Tendo como pauta os seguintes 
assuntos: 1) Discussão do coeficiente ponderador Y; 2)Planejamento das ações 
para III Seminário- Itapeva 05/06; e 3) Apresentação dos resultados do plano de 
trabalho da empresa LPL; 4) Assuntos gerais. 
 
Iniciou-se a reunião definido algumas ações sobre o seminário, como a 
programação, que seria divida em três palestras: uma sobre o Comitê, a segunda 
sobre a cobrança – o que é e a legislação e a terceira como esta o processo de 
implantação na UGRHI-14. Será feita a montagem da mesa para composição das 
autoridades presentes, e será aberta para as falas e vídeos de divulgação sobre o 
meio ambiente no final do seminário, para que seja mantido o foco na cobrança.Em 
seguida o Sr. Pimentel apresentou os já discutidos coeficientes ponderadores X, os 
quais o Sr. Marco André questionou o X1 e X2. Depois de muita discussão, os 
valores X1 – captação subterrânea foi alterada de 1,0 para 1,05; e o X2 – para 
classe de rio foi estabelecido 1,05. Depois foi discutido os coeficientes 
ponderadores Y, apresentados novamente pelo Sr. Pimentel. Os valores de Y 
ficaram iguais aos sugeridos pela CRH n°90, ou seja: rios de classe 2 – Y1=1,0, 
rios de classe 3 – Y1=0,95 e rios de classe 4 – Y1=0,90. Para o Y3 – designado para 
carga lançada e seu regime de variação, ficou como segue abaixo: 
 

 - Percentual de remoção superior a 95% - Y3= 0,8 
 - Percentual de remoção entre 90% e 95% - Y3= 0,85 
 - Percentual de remoção entre 85% e 90% - Y3= 0,90 
 - Percentual de remoção entre 80% e 85% - Y3 = 0,95 
 - Percentual de remoção igual a 80% - Y3 = 1,0 ressalta-se aqui que este 

valor é imposto pela legislação, não podendo ser alterado. 
 
Para o coeficiente ponderador Y4 – natureza da atividade – setor público ou 
privado: 

 
- Para sistema público de abastecimento de água e esgoto – Y4= 1,0 
- Para as indústrias – Y4= 1,0 
- Para sistemas alternativos – Y4=1,0 

 
Após a discussão dos coeficientes ponderadores, foi apresentado o cálculo do 
Preço Unitário Básico – PUB de acordo com o decreto n° 50.667. Além de 
apresentar os valores já definidos em outros Comitês dos PUBs de captação, 
consumo e lançamento. Fez algumas simulações, e dentro de muita discussão, 
ficou previamente definido, pois ainda a atualização do cadastro não esta completa, 
que os valores utilizados no Comitê do Médio Paranapanema são os mais 
coerentes com a realidade da nossa bacia, ou seja, PUB captação R$0,009/m3, 
PUB consumo R$0,02/m3 e PUB Lançamento R$0,09/DBO, deixando claro, que 
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para o CBH-ALPA, ainda não esta definido, pois a discussão não foi finalizada. 
Como as informações ainda estão “soltas” será preciso nova reunião, e até lá foi 
solicitado ao Sr. Pimentel, que traga, dentro das informações que ele já tem o 
Estudo da Fundamentação. Juntamente com a discussão, foi notado que a 
empresa LPL não apresentou todos os relatórios solicitados, e não finalizou a 
atualização do cadastro, em função disso, que seria a palestra terceira do 
seminário resolvemos cancelar por hora o do dia 05 de junho em Itapeva, até que 
as informações estejam mais sólidas para ser divulgadas.  
 
A próxima reunião esta pré-agendada para 05 de junho de 2012. Eu, Carlos Evaldo 
Linder, secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes.  
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3. ATA DA REUNIÃO DE 29 DE JULHO DE 2011 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, ocorreu a 
Reunião do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da água (GT-Cob), nas 
dependências DAEE em Piraju. Participaram a Sra. Priscila Silvério Sleutjes 
Coordenadora do GT-COB e representando o Sindicato de Paranapanema – 
SINDIPAR, o vice - coordenador, o Sr. Jorge Narciso de Matos Junior - 
representando a Companhia de Saneamento Básico do estado São Paulo, o 
secretário, Sr. Carlos Evaldo Linder – representando o Instituto Florestal do estado 
de São Paulo, o Sr. Lúcio Augusto Pimentel – representando a LPL Engenharia e 
Mapeamento Digital S/S Ltda, e a Sra. Ana Carolina F. Guttier – representando o 
DAEE.  
 
Foi a primeira reunião do grupo que a Sra. Priscila assumiu o cargo e não houve 
quórum, a primeira reunião oficial deveria ter ocorrido no dia dezenove de julho e 
foi adiada devido à impossibilidade da presença da maioria dos membros.  O Sr. 
Pimentel trouxe uma proposta de plano de trabalho, cujo título é “Suporte Técnico 
para a Implantação da Cobrança pela Utilização dos Recursos Hídricos nos 
domínios do CBH-ALPA”, do projeto do FEHIDRO “Estudo e Operacionalização 
para Implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema”, de 2008.  
 
Como não houve quórum para a reunião, não foi possível decidir sobre as 
possíveis mudanças no referido projeto, mas os presentes declararam estar cientes 
deste e que na próxima reunião do GT-Cob será avaliado. Devido à falta da maioria 
dos membros achou-se propicio enviar ofício aos órgãos representados no GT Cob 
para que se justifiquem, confirmem seus representantes ou se retirem do grupo.  
 
Enviar a Deliberação CBH-ALPA nº 78 de 17 de junho de 2008 juntamente com o 
ofício. Deverá também ser enviado junto com ofício, a sugestão de plano de 
trabalho da LPL Engenharia e Mapeamento S/S Ltda. E ainda, as datas das 
próximas reuniões já agendadas para o grupo. São elas: 26 de agosto, 23 de 
setembro, 21 de outubro e 19 de novembro. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do 
Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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4. ATA DA REUNIÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2011 
 
Ata da primeira reunião Grupo de Trabalho da Cobrança da Água do CBH-ALPA 
 
Aos 3 de agosto de 2011 na sede do DAEE de Piraju foi realizada a primeira 
reunião do Grupo de Trabalho da Cobrança  pelo uso da Água após a alteração da 
coordenação  que ficou a cargo da representante da sociedade civil Priscila Silvério 
Sleutjes – Sindipar, em conjunto com a empresa contratada para dar assessoria e 
consultoria no projeto. 
 
Dentre os assuntos da pauta foi apresentado  e discutido a proposta de plano de 
trabalho em anexo, referente ao projeto de 2008 cujo tomador é o Condersul  
intitulado Estudo e Operacionalização para Implementação da Cobrança pelo Uso 
dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema , sendo que o 
mesmo foi aprovado pelos participantes abaixo relacionado . 
 
Sem mais, Piraju,03de agosto de 2011. 
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5. ATA DA REUNIÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2011 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, realizou-se a 
Reunião do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da água (GT-Cob), que 
ocorreu na sede do DAEE em Piraju, estiveram presentes a  Coordenadora do 
Grupo - representando o Sindicato de Paranapanema – SINDIPAR, a Sra. Priscila 
Silvério Sleutjes, o vice-coordenador, o Sr. Jorge Narciso de Matos Junior – 
representando SABESP, o secretário, Sr. Carlos Evaldo Linder – representando o 
Instituto Florestal do estado de São Paulo, o Sr. Lúcio Augusto Pimentel – 
representando a LPL Engenharia e Mapeamento Digital S/S Ltda, David Ayub 
representando o DAEE, Guilherme Xavier de Barros da CETESB, Ivan Takeshi 
Toyama da ABRAGE, Josué Tadeu Leite França da ABES e Emílio da Prefeitura 
Municipal de Manduri (SAEMAN). 
 
O Sr. Pimentel iniciou a reunião apresentando o resultado das etapas que ele ficou 
de trazer para essa reunião. Sobre a criação da estrutura de apoio – uma sala no 
DAEE esta sendo reformada para que a equipe da LPL Engenharia possa usar, 
facilitando o intercambio com o pessoal do DAEE. O Sr. Pimentel também fez um 
breve relatório sobre a visita ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Piracicaba-
Capivari-Jundiaí (CBH-PCJ) na qual, obteve bastante informação e material de 
apoio para divulgação. Realizando um primeiro contato com o pessoal responsável 
pela cobrança naquele Comitê, que se mostraram abertos a ajudar a solucionar 
mais dúvidas que venham a surgir.  
 
Mostrou para os membros do GT todo material de divulgação usado pelo CBH-
PCJ. Quando ele concluiu a apresentação, a Sra. Priscila pediu ao Sr. Pimentel, 
para que montasse uma sugestão de material para divulgação das audiências 
públicas de acordo com a verba disponibilizada para tal no projeto FEHIDRO, pois 
a realidade é bem diferente do PCJ. O Sr. Pimentel, prontificou-se de montar o 
material e mandar por e-mail para apreciação de todos os membros. Junto com o 
material do PCJ, o Sr. Pimentel apresentou uma sugestão de metodologia – 
Programa de Comunicação social para implantação da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Paranapanema.  
 
A primeira audiência foi previamente marcada para o dia 20 de setembro de 2011 
no município de Itapetininga. Alguns membros deram sugestões de divulgação em 
Itapetininga como; nas rádios locais, e possíveis locais para realização da 
audiência. Alem disso ficou definido que será feito uma reunião durante o Diálogo 
Interbacias que acontecerá de 12 a 15 de Setembro em Barra Bonita, com a Sra. 
Laura Stella Naliato da Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo, que fará um balizamento das ações para a implantação da cobrança.  
 
O Sr. David Ayub ficou de marcar e confirmar a reunião para o dia 13 de Setembro 
em Barra Bonita. Como o prazo para a implantação da cobrança no Comitê é 2012, 
o principal objetivo da reunião com a Sra. Laura é facilitar o desenvolvimento das 
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ações pelo CBH-ALPA, que vem encontrando muitas dificuldades em como iniciar 
a implantação da cobrança. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo de 
Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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6. ATA DA REUNIÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2011 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Durante o IX Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos em 
Barra Bonita no dia 13 de setembro de 2011, realizou-se a Reunião do Grupo de 
Trabalho da Cobrança pelo uso da água (GT-Cob), a Sra. Priscila Silvério Sleutjes, 
coordenadora do Grupo e representando o Sindicato de Paranapanema – 
SINDIPAR, e o vice - coordenador, o Sr. Jorge Narciso de Matos Junior - 
representando a Companhia de Saneamento Básico do estado São Paulo, o Sr. 
Lúcio Augusto Pimentel – representando a LPL Engenharia e Mapeamento Digital 
S/S Ltda, Sr. David Ayub – Secretário Executivo do CBH-ALPA e representando o 
DAEE; Josué Tadeu Leite França – ABES; Marco André de Oliveira representando 
a ADS, Carlos Evaldo Linder e como convidadas as Sra. Laura Stela Naliato da 
CRHi (Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Recursos 
Hídricos) e a Sra. Marisa Porto da SABESP. 
 
O Sr. David iniciou a reunião apresentando o grupo para a Sra. Laura explicando a 
posição do grupo em relação ao cronograma para implantação da cobrança da 
água no Comitê. O objetivo do convite à Laura foi para que ela esclareça dúvidas 
surgidas no grupo quanto ao melhor jeito de conduzir as ações para implantação 
da cobrança e ajudar a entender como e quando cada ação do cronograma deve 
ser desenvolvida. 
 
A Sra. Laura falou que o cadastro dos usuários deve ser feito pelo DAEE, ou seja, 
o DAEE faz o cadastro da captação e através de ofício solicita a CETESB o 
cadastro de lançamento. Se a CETESB não tiver o cadastro, adota um valor 
mínimo para o cadastro e na hora do ato convocatório o usuário altera para o valor 
correto. 
 
Outro assunto colocado em questão foi do Rio Paranapanema ser um rio de 
domínio da união, ou seja, federal. O que implicaria na nossa cobrança (Estadual), 
com a formação do CBH- Paranapanema. A calha principal do rio Paranapanema é 
federal, mas os seus afluentes são de domínio Estadual, onde iremos implantar a 
cobrança. A Sra. Laura enfatizou a importância de convidar representantes do 
Comitê Federal para participarem do processo para implantação da cobrança, e 
para ter certeza de qual o trecho do rio é federal, pode-se fazer uma solicitação 
para ANA (Agência Nacional de águas).  
 
Discutir os valores justificando cada um deles, mesmo que sejam usados valores 
existentes e usados por outros CBHs. Os valores devem ser compatíveis com a 
realidade da bacia. Para trabalhar os valores é preciso ter que elaborar o estudo da 
fundamentação, pois é através dele que se têm as justificativas para implantação 
da cobrança no Comitê. Quando a deliberação for para a aprovação do CRH 
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos) o estudo da fundamentação deverá ir 
junto. Deve-se discutir bastante os coeficientes e valores, para ir para as 
audiências públicas com esses indicadores definidos e uma proposta de como será 
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a cobrança para que assim a sociedade possa opinar, e se necessário fazer 
alterações. Todos os coeficientes indicadores apresentados a sociedade devem ter 
embasamento técnico. Se necessário antes das audiências públicas pode-se fazer 
seminários ou workshop em algumas regiões do CBH, para divulgar e desmistificar 
o que será como será e porque ter a cobrança da água na bacia. Quanto mais a 
participação da sociedade mais completa será o processo, com maiores chances 
de sucesso. 
 
Compreendemos que algumas ações devem ser levadas no paralelo: cadastro dos 
usuários; estudo da fundamentação (com definição de coeficientes e valores) e 
divulgação do processo para sociedade, para depois disso, quando tiver uma 
proposta real de cobrança, aí sim marcar as audiências públicas.  
 
Para refazer o planejamento das ações, foi marcado a próxima reunião, que será 
realizada dia 21 de setembro de 2011, as 14hs na sede do DAEE em Piraju. Para 
essa reunião foi solicitado ao Sr. Lúcio Pimentel que reúna alguns documentos 
importantes e traga, como: exemplo de sucesso de outros comitês para que 
reformula-se os trabalhos. A Sra. Laura se colocou a disposição para dúvidas e 
esclarecimentos que possam surgir. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo 
de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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7. ATA DA REUNIÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2011 
 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, ocorreu a 
Reunião do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da água (GT-Cob), realizada 
na sede do DAEE  de Piraju, estiveram presentes a Sra. Priscila Silvério Sleutjes, 
coordenadora do Grupo – representando o Sindicato de Paranapanema – 
SINDIPAR, o Sr. Lúcio Augusto Pimentel – representando a LPL Engenharia e 
Mapeamento Digital S/S Ltda, Sr. David Ayub – Secretário Executivo do CBH-ALPA 
e representando o DAEE; Josué Tadeu Leite França – ABES e Emílio 
representando a SAEMAM. 
 
Iniciou-se a reunião com um breve resumo da última reunião em Barra Bonita, feito 
pela Sra. Priscila (coordenadora GT-Cob), para os que não estiveram presentes.  
Depois passou-se a palavra para o Pimentel, para que de acordo com a pauta, 
apresentasse o material de fundamentação da cobrança da água de outros 
comitês: Tiête/Batalha; Tiête/Jacaré; Soracaba/Médio Tiête; e logo em seguida 
apresentou o material sobre os coeficientes ponderados e explicou o significado de 
cada um deles, onde iniciou-se discussão entre os presentes a respeito dos 
coeficientes. Sobre o Cadastro o Sr. David falou que conseguiu entrar em contato 
com a pessoa que organizou o cadastro no CBH- Sorocaba/Médio Tietê, para que 
ele auxiliasse com o cadastro, mas ele não pode estar presente nesta reunião, 
então terá que entrar em contato para ver a possibilidade de estar participando da 
próxima reunião.  
 
O Sr. Pimentel, apenas mostrou o programa onde é feito o cadastro dos usuários e 
o modelo de simulador da cobrança (exemplo do CBH-PCJ). Após a discussão 
inicial sobre os coeficientes ponderadores, ficou definido que todos irão olhar o 
material que o Sr. Pimentel, ficou responsável de encaminhar via e-mail, para que 
na próxima reunião sejam discutidos e sugeridos valores para os coeficientes 
ponderadores X (consumo, captação e lançamento). Como são muitos os 
coeficientes para serem discutidos achou-se melhor dividir em duas etapas. 
Conclui-se esta reunião, com a discussão sobre a permanência ou a substituição 
de algumas entidades no grupo, que não estão participando das reuniões. Ficou 
acertado, em manter contato, através de ofício, com o Instituto Florestal que teve 
duas faltas consecutivas, e com a Abrage, para saber se eles têm interesse em 
continuar ou não, para ser fechada a composição do grupo. Convidou a fazer parte 
do grupo, a FIESP que já mostrou interesse em participar. De acordo com a 
deliberação CBH-ALPA n°078/2008: - A alteração destes membros somente 
ocorrerá por ausência em três reuniões seguidas ou por solicitação do mesmo, 
sendo que a Diretoria Executiva do CBH-ALPA dentro dos princípios de 
participação propostos acima indicará a entidade e o membro substituto para 
compor o GT. A próxima reunião do grupo ficou marcada para o dia 04 de outubro 
de 2011 às 14hs na sede do DAEE de Piraju. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario 
do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes.  
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8. ATA DA REUNIÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2011 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 
  
Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, realizou-se a 
Reunião do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da água (GT-Cob), que 
ocorreu na sede do DAEE em Piraju, como Coordenadora do Grupo - 
representando o Sindicato de Paranapanema – SINDIPAR, a Sra. Priscila Silvério 
Sleutjes, o vice - coordenador, o Sr. Jorge Narciso de Matos Junior – 
representando SABESP, o Sr. Lúcio Augusto Pimentel – representando a LPL 
Engenharia e Mapeamento Digital S/S Ltda, David Ayub, Josué Tadeu Leite França 
da ABES; Emílio da Prefeitura Municipal de Manduri (SAEMAN); Roberto Polga da 
FIESP e convidados (Francisco Cunha – DAEE e Luis Carlos Coop. Capão Bonito).  
 
Abriu-se a reunião fazendo um breve resumo sobre a reunião anterior, pois a pauta 
era a discussão dos coeficientes ponderadores X (captação, extração, derivação e 
consumo), que com a apresentação de material coletado de outros comitês, iniciou-
se na reunião anterior.  
 
A FIESP, na pessoa do Sr. Roberto Polga, participou pela primeira vez da reunião 
como membro do GT-Cob, e contribuiu muito para o desenvolvimento dos 
trabalhos em função da sua experiência em outros comitês com a implementação 
da cobrança pelo uso da água. Roberto falou que para justificarmos os coeficientes 
ponderadores devemos estar em consonância com Plano de Bacia, e nos 
questionou se ele esta atualizado. Segundo informações do Sr. David, ele esta, 
mas deverá sofrer nova revisão no ano de 2012. Assim iniciou-se a discussão 
sobre os coeficientes ponderadores como proposto na pauta.  
 
A Sra. Priscila realizou uma breve apresentação das etapas da cobrança e como 
se deve desenvolver os trabalhos e discutiu-se que os coeficientes e o estudo da 
fundamentação e também o cadastro terá que ser atualizado, bem como fazer a 
divulgação para a população da bacia do que é a cobrança pelo uso da água.  
 
Debateu-se nesta reunião sobre os coeficientes X1,X2, X3, X5, X7 e X13 
respectivamente. 
 

X1 – natureza do corpo d´água. 
X2 – a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo 

d´água no local do uso ou da derivação. 
X3 – a disponibilidade hídrica local. 
X5 – o volume captado, extraído ou derivado e seu regime de variação. 
X7 – a finalidade de uso. 
X13 – a transposição da bacia. 
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Após discussão ficou previamente definido da seguinte maneira: 
 

Coeficiente CRH n°90 CBH-ALPA 

X1 – Natureza do corpo d´água 

 superficial 0,95 0,95 

 subterrâneo 1,05 1,0 

X2 – Classe de uso 

 classe 1 1,1 Não temos 

classe 2 1,0 1,0 

 classe 3 0,95 0,95 

 classe 4 0,90 0,90 

X3 – Disponibilidade Hídrica 

Muito alta (<0,25) 0,90 1,0 

Alta (0,25 e 0,4) 0,95 1,0 

Média (entre 0,4 e 0,5) 1,0 1,0 

Crítica (entre 0,5 e 0,8) 1,05 1,0 

Muito crítica (acima de 0,8) 1,1 1,0 

X5 – o volume captado, extraído ou derivado e seu regime de variação 

Sem medição 1,0 1,0 

Com medição 1,0 1,0 

X7 – a finalidade de uso 

Sistema público 1,0 1,0 

Solução alternativa 1,0 1,0 

industria 1,0 1,0 

X13 – a transposição da bacia 

Existente 1,0 Não temos 

Não existente 1,0 Não temos 

 
Segue as justificativas para cada coeficiente: 
 

X1 – em função da disponibilidade hídrica superficial da bacia ser favorável, 
adotou-se o critério de incentivo de captação de água superficial. 

X2 – Não penalizar quem capta água de pior qualidade, incentivando 
melhoria da qualidade de água para usos mais nobres. 

X3 – Foram adotados esses valores inicialmente para futuros ajustes se 
necessário. 

X5 – De início serão adotados esses valores, por não ter efetiva medição. 
X7 – Levando em consideração a realidade atual da bacia o grupo de 

trabalho optou pelo valor unitário como proposto na deliberação CRH n°90. 
X13 – não temos transposição.  
 
Após o término da discussão dos coeficientes ponderadores X, foi 

conversado sobre a possibilidade de se fazer um seminário de divulgação da 
cobrança em Piraju no dia 31 de outubro, aproveitando o mesmo dia da reunião da 
CT-PGA. O grupo concordou com a idéia, assim o Roberto se prontificou a dar uma 
palestra sobre o que é e por que será cobrado a água na Bacia. O Sr. Pimentel 
ficou responsável por divulgar para os municípios mais próximos do DAEE e por e-
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mail iremos formatando o evento. Se tivermos sucesso iremos replicá-los em outras 
regiões da bacia. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho da 
Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e 
li a presente ata aos presentes.  
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9. ATA DA REUNIÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 

 
ATA DO SEMINÁRIO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 
 
No dia trinta e um de outubro do ano de dois mil e onze, foi realizado o 1° 
Seminário da Cobrança pelo uso da água, em Pirajú na sede do DAEE. O evento 
foi uma iniciativa do GT-Cob do CBH-ALPA e teve como objetivo a discussão e a 
divulgação da necessidade da cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do 
Alto Paranapanema.  
 
Esse seminário teve como público alvo membros do comitê do Alto Paranapanema, 
representantes da sociedade civil, prefeituras e órgão estaduais com atuação no 
CBH-ALPA. Contou com a participação de 30 pessoas dentre elas prefeitos 
municipais e presidentes de sindicatos. A programação do Seminário contou 
principalmente com uma palestra sobre “A cobrança pelo uso da água” ministrada 
pelo Sr. Roberto Polga da FIESP e membro do GT-Cob. Além das participações do 
Sr. David Ayub, secretário executivo do CBH-ALPA fazendo a abertura, da 
apresentação da Sra. Priscila Silvério Sleutjes (coordenadora do grupo), explicando 
sobre as atividades do grupo de trabalho e do Sr. Lúcio Pimentel, da empresa de 
consultoria que esta assessorando em algumas partes o trabalho do grupo.  
 
O seminário será replicado mais duas vezes em outras regiões do CBH-ALPA: 
Itapeva e Itapetininga, ainda sem data marcada. Esse primeiro seminário foi um 
laboratório para saber sobre como seria a participação da sociedade. Conclui-se 
que foi alcançado o resultado esperado, o público deu retorno positivo, devendo ser 
feito mais algumas vezes para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e 
entender melhor sobre esse assunto. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do 
Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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10. ATA DA REUNIÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2012 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, realizou-se 
Reunião do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da água (GT-Cob), que 
aconteceu na sede do DAEE  de Piraju,  estiveram presentes, o Sr. David Ayub, 
Secretário executivo do CBH-ALPA e representante do DAEE, o Sr. Marco André 
Ferreira d´Oliveira, o Sr. Mauro Tadeu Rezende Nalesso da SABESP e 
coordenador da CT-PGA, Sr. Lúcio Augusto Pimentel – representando a LPL 
Engenharia e Mapeamento Digital S/S Ltda.; Emílio representando a SAEMAM; Sr. 
Guilherme Xavier de Barros da CETESB; e o Sr. Henrique coordenador da CT-AI. 
A pauta proposta para a reunião foi à seguinte:  
 
Avaliação dos trabalhos realizados em 2011, sendo que os trabalhos no grupo, 
tendo como coordenadora a Sra. Priscila Silvério Sleutjes, começaram no dia 
03/08/2011, e desta data em diante aconteceram 06 reuniões até dezembro de 
2011, sendo 01 seminário de divulgação da implantação da cobrança dos recursos 
hídricos no CBH-ALPA, realizada no DAEE em Piraju. Foram tomamos ciência dos 
projetos FEHIDRO em andamento para dar suporte à implantação. Iniciou-se 
discussão dos coeficientes X e apresentados as proposta de alteração do 
cronograma de implantação da cobrança dos RH no CBH-ALPA, o qual foi 
aprovado e encaminhado ao CORHI.  
 
O planejamento do ano de 2012 foi trabalhado de acordo com o cronograma 
aprovado no CBH-ALPA, no qual foram sugeridas algumas ações para cada meta, 
de acordo com o prazo que devem ser cumpridas. Foram marcadas as datas dos 
dois próximos Seminários de divulgação da implantação da cobrança, que serão 
realizados dia 22/03 em Itapetininga, no Sindicato Rural e dia 05/06 em Itapeva no 
recinto Pilão D´água. O material de divulgação desses dois seminários ficou por 
conta do Sr. Pimentel. Mandaremos um ofício ao Sindicato Rural solicitando o 
espaço para realização do Seminário. As audiências públicas, que devem ser 
realizadas a partir de junho de 2012 com os usuários de água ficaram definidas: 1° 
em Manduri, 2° Piraju, 3°Itapetininga, 4° Itapeva, 5° Capão Bonito e 6° em 
Paranapanema.  
 
Para prosseguimento ao Estudo de fundamentação da Cobrança no CBH-ALPA, 
precisa-se verificar qual a posição do Projeto FEHIDRO pleiteado para esse fim, e 
que foi iniciado em 2007. Para isso ficou acertado o envio de dois ofícios: um para 
o CETEC, executor do projeto para saber por que não foi finalizado ainda, e um 
ofício para o Agente Técnico para verificar a real situação em que o projeto se 
encontra.O Plano de Bacias apresentado e aprovado em reunião da Plenária do 
Comitê, foi submetido à apreciação do CORHI, e voltou com algumas ressalvas 
que devem ser atualizadas antes de ser aprovado. Para isso será mandado um 
ofício para o CETEC, o qual é o responsável pela elaboração do Plano de Bacias, 
dentro do mesmo projeto FEHIDRO de 2007, para que se faça as devidas 
alterações, e solicitando a presença dos técnicos em reunião da CT-PGA do dia 
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28/02/2012. Para o cadastro de usuários de recursos hídricos, será novamente 
encaminhado ofício aos órgãos oficiais (DAEE e CETESB) para ceder informações 
de cadastro atualizado ao Grupo de Trabalho. Discussão do coeficiente Y – 
coeficientes ponderadores para diluição, transporte e assimilação de efluentes 
(carga lançada). A discussão iniciou-se com a apresentação do Sr. Pimentel 
sugerindo os valores de acordo com a legislação para dar sequência nos trabalhos. 
O Y3 – carga lançada e seu regime de variação, atendido o padrão de emissão 
requerido para o local, dependem de uma equação para ser determinado, e essa 
equação depende de informações da SABESP para realidade local, em função 
disso ficou acertado a continuação da discussão na próxima reunião, e também a 
execução e o envio de um ofício a Sabesp solicitando as informações necessárias.  
 
Foram pré-agendadas todas as reuniões do GT-cob para o ano de 2012, sendo as 
datas estipuladas nos dias: 28/02; 20/03; 17/04; 15/05; 19/06; 07/08; 11/09; 16/10; 
20/11. Sendo que a próxima reunião será dia 28/02 no DAEE, em Piraju. Eu, Carlos 
Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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11. ATA DA REUNIÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 
 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, realizou-se a 
Reunião do GT- Cobrança nas dependências do DAEE de Piraju/SP. A Pauta da 
reunião foi a seguinte: Parecer acerca das solicitações encaminhadas por ofício; 
Continuação das discussões do coeficiente Y; Seminário de divulgação da 
cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos a ser realizado em Itapetininga no dia 22 
de março de 2012; Estudo da fundamentação da cobrança e Assuntos gerais.Com 
relação aos ofícios: 
 
- O ofício CBH-ALPA 005/2012 – Revisão do Plano de Bacia do Comitê do Alto 
Paranapanema, foi encaminhado ao CTGEO, e o Sr. David Ayub, conversou com o 
responsável pelo projeto Sr. Reginaldo, que confirmou a participação do CTGEO 
na reunião do dia 28/02 com a CT-PGA, como solicitava o ofício. 
 
- Com relação de Itapetininga para realização do II Seminário da Cobrança pelo 
Uso da Água – CBH-ALPA no dia 22/03. A responsável ligou confirmando que já 
está agendado e irá encaminhar por e-mail a confirmação. 
 
- O ofício 008/2012 – Encaminhado a Sabesp solicitando dados para o Comitê do 
Alto Paranapanema da carga orgânica lançada de cada sistema de efluentes dos 
municípios operados pela Sabesp. O retorno foi dado via e-mail pelo Sr Josué 
Tadeu Leite França, membro do GT-Cob, por e-mail: “Com relação a carga lançada 
de cada sistema de tratamento de esgotos estou aguardando atualização e 
divulgação oficial através da planilha  "TRATESGO" ( tratamento de esgoto). Caso 
a unidade responsável ( ROA - São Paulo) não atualizar até a próxima semana, 
encaminharei os últimos dados referentes a Outubro/2011, até por que a as 
alterações são pequenas, uma vez que poucos sistemas novos entraram em 
operação ou foram ampliados.”     
 
- Contato o com Agente Técnico do Contrato 332/2007 – Projeto Parceria Técnica 
para Implementação do Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, via e-mail, o qual retornou também via 
e-mail com a seguinte resposta:”que o contrato 332/2007,no momento está em 
análise técnica dos documentos recebidos para prestação de contas enviados pelo 
tomador do recurso FEHIDRO.Após concluída esta etapa, o tomador será 
notificado sobre necessidade de complementações e/ou esclarecimentos acerca da 
documentação recebida ou a aprovação da prestação das contas da 2° parcela e 
posterior liberação da 3°parcela.” 
 
- Encaminhado via e-mail para o responsável do DAEE/SP solicitação do cadastro 
de outorga para fins de cobrança, responderam anexando no e-mail o cadastro, 
que foi encaminhado para o Sr.Pimentel por e-mail. A continuação das discussões 
do coeficiente Y foram adiadas em função do não recebimento dos dados 
solicitados no ofício 008/2012. Outro assunto importante em pauta foi finalizar quais 
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ações serão feitas para realização do II Seminário da Implantação da Cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, que será realizado no dia 22 de março de 2012, no Sindicato Rural 
de Itapetininga: 
 
- O cartaz de divulgação apresentado pelo Sr. Lúcio Pimentel foi aprovado pelo GT, 
mas solicitaram a inclusão de algumas informações que faltavam. 
 
- Confecção de flyers com a mesma arte do cartaz, com a programação no 
Seminário no verso para ser distribuído no pedágio de Capão Bonito no dia 20 de 
março de 2012. Para isso deverá ser enviado via e-mail pedido de distribuição à 
CCR. O Sr. Guilherme por telefone já sinalizou que foi autorizado a distribuição, 
apenas devemos enviar ofício formalizando o pedido. 
 
- Confecção de um banner para colocar na entrada do local do seminário. 
 
- Solicitação através de ofício à Sabesp para apoio no coffee break ou no que 
precisar para o dia do evento. 
 
- Foi montada a programação:  
 

19hs00 Abertura   
 Miderson Zanelo Milleo –Prefeito de Taquarituba e Presidente do 
CBH-ALPA   David Franco Ayub  - Secretário Executivo do CBH-
ALPA 

19hs30 Palestra “ O Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema”  
 Marco André D´Oliveira – Vice-presidente do CBH-ALPA 

20hs00 Apresentação do vídeo institucional da CETESB 

20hs10 Palestra “A implantação da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos 
no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema – CBH-ALPA 
– UGRHI-14” 
Roberto Mário Polga – Coordenador de Meio Ambiente - FIESP 

20hs50 Debate 

21hs00 Encerramento 

 
E por último foi aberto discussão sobre a atualização do Plano de Bacias e o 

Estuda da Fundamentação que são produtos do projeto 332/2007 – FEHIDRO. O 
Sr. David explicou ao GT que em reunião com o Tomador do Recurso – GT-GEO, 
foi acordado que o Sr. David irá conversar com o Secretário Executivo da 
Coordenadoria de Recursos Hídricos solicitando que o agente técnico de um prazo 
de 90 dias para que o tomador possa adequar os nove itens não aprovados pelo 
CORHI e finalizar o estudo da fundamentação, necessários para continuação da 
implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no CBH-ALPA, pois 
sem esses documentos é impossível iniciar a cobrança no Comitê, e o Estado quer 
que todos os Comitês estejam cobrando o uso dos recursos hídricos ate 2015. 
Para isso será pedido oficialmente ao GT-GEO o cronograma de trabalho de 90 
dias para concluir as ações pendentes. A próxima reunião será marcada em função 
do andamentos dos trabalhos junto ao CT-GEO. Eu, Carlos Evaldo Linder, 
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secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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12. ATA DA REUNIÃO DE 15 DE MARÇO DE 2012 
 
Em quinze de março de dois mil e doze no Departamento de Água e Energia 
Elétrica, reuniram-se David Franco Ayub, Secretário Executivo do CBH-ALPA, 
Mauro Tadeu Rezende Nalesso, coordenador da Câmara Técnica de 
Planejamento, Gerenciamento e Avaliação de Projetos, Priscila Sleutjes, 
coordenadora do Grupo de Trabalho da Cobrança, Luiz Fernando de Oliveira Silva, 
representante do CETEC para definição do novo cronograma de Revisão do Plano 
de Bacia pois estava sem uma definição clara do período temporal do 
planejamento e sem um prognostico da demanda e da disponibilidade de recursos. 
Nesta reunião ficou definido que será feita uma Revisão do Plano de Bacia do 
Comitê do Alto Paranapanema – CBH-ALPA, tendo em vista que o CORHI 
desconsiderou o Plano de Bacia pois estava sem uma definição clara do período 
temporal do planejamento e sem um prognostico da demanda e da disponibilidade 
de recursos. 
 
Nesta reunião ficou definido que será feita uma Revisão do Plano de Bacia 
conforme solicitações do CORHI. Para atendermos estas solicitações será 
necessária a formação de um Grupo de Acompanhamento composto por membros 
do Comitê e Técnicos do Tomador do Grupo de Acompanhamento composto por 
membros do Comitê e Técnicos do Tomador do Projeto – CETEC. 
Ficou definido também que o período de revisão do Plano abrangerá os anos de 
dois mil e doze a dois mil e quinze, em busca de um melhor produto para o comitê, 
assumindo o compromisso de que se houver a modificação da Resolução 62 o 
CETEC se comprometerá a fazer as atualizações devidas dentro das novas regras 
da Resolução. Ficou acertado a elaboração a elaboração de um oficio pela 
Secretaria Executiva representando o CBH-ALPA onde solicita ao agente técnico 
 
A prorrogação do prazo de noventa dias uteis para a entrega desta revisão sem 
qualquer penalização na distribuição de recursos para o ano de dois mil e treze. 
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13. ATA DA REUNIÃO DE 22 DE MARÇO DE 2012 
 
ATA DO SEMINÁRIO SOBRE A COBRANÇA DE RECURSOS HIDRICOS DO 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos vinte e dois de março do ano de dois mil e doze, realizou-se o II Seminário de 
Divulgação da Implementação da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no 
CBH-ALPA, uma realização do GT-Cob e do CBH-ALPA em cumprimento ao 
cronograma apresentado em Plenária do CBH-ALPA no final de 2011. O objetivo 
foi divulgar, sensibilizar e conscientizar a população da bacia para utilização 
racional e proteção das águas, informando sobre a importância social, econômica e 
ambiental dos recursos hídricos enquanto um bem público utilizado para o 
abastecimento, o saneamento e a recreação; enquanto recurso natural utilizado na 
geração de energia, na produção industrial, na produção agropecuária, no 
processamento mineral, nas atividades turísticas e de lazer, etc., e enquanto meio 
ecológico fundamental para a manutenção do equilíbrio do ecossistema regional.  
 
Além de informar sobre a natureza, os objetivos e o processo de implantação da 
cobrança pelo uso dos Recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema. Aproveitando as comemorações do dia Mundial da Água, foi 
exposta também, sobre o funcionamento e como a sociedade pode participar do 
Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema – CBH-ALPA. Para iniciar os 
trabalhos foi composta a mesa pelas autoridades presentes, onde tivemos a 
participação do Prefeito de Taquarituba Miderson Zanello Miléo e presidente do 
CBH-ALPA, o Presidente do Sindicato de Itapetininga e o Superintendente da 
SABESP.  
 
Em seguida tivemos a apresentação da palestra “A implantação da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
– UGRHI 14” que foi ministrada pelo Sr. Roberto Polga da FIESP e membro do GT-
Cob. A CETESB apresentou um vídeo institucional de 10 minutos e o Sr. Marco 
André de Oliveira, vice-presidente do CBH-ALPA, finalizou com uma palestra sobre 
o Comitê. Tivemos a participação de mais de 60 pessoas e a imprensa televisiva 
estava presente – TV TEM para dar cobertura ao evento, além do apoio da 
SABESP. O evento faz parte do cronograma de implantação da cobrança no 
Comitê para divulgação do processo à sociedade. A primeira edição foi feita o ano 
passado em Piraju, e o terceiro seminário será realizado em Itapeva no dia 5 de 
junho de 2012. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho da 
Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e 
li a presente ata aos presentes. 
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14. ATA DA REUNIÃO DE 11 DE MAIO DE 2012 
 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, realizou-se reunião entre 
a coordenadora do GT-Cob, Sra. Priscila Silvério Sleutjes, o Sr. David Ayub 
secretário executivo do CBH-ALPA e o Sr. Pimentel, para que se pudésse 
arquitetar alguns procedimentos com o Sr. Lúcio Pimentel, para a reunião do dia 22 
de maio de 2012, que acontecerá na Sabesp em Itapetininga. Na reunião do dia 
03/05 as informações trazidas por ele estavam meio confusas, assim fez-se uma 
pesquisa em materiais de outros CBHs para saber se o que se estava sendo 
seguido estava adequado ao cronograma para implantação da cobrança.  
 
Dessa maneira, depois de avalizar os outros materiais, foi pedido ao Sr. Pimentel, 
que apresente na próxima reunião os seguintes itens: 

 
- Cópia de todo material parcial que o Sr. Pimentel já entregou ao tomador – 
Condersul, como prestação de contas, e não apresentou ao grupo. 
- Relatório das classes dos rios, mais o mapa ilustrativo da localização no 
CBH-ALPA. E diferença dos rios – estaduais e federais na Bacia. 
- Relatório dos coeficientes X e suas justificativas, já discutidas no grupo. 
- Proposta dos coeficientes Y, para que sejam discutidos na reunião do dia 
22/05. 
- Propostas para PUB e PUF com as fórmulas, para que possa calcular e 
entender como chegar nesses valores. 
- Um exemplo de simulação, com dados reais, do município de Itapeva. Um 
exemplo geral, e um com dados da SABESP. 
- Um exemplo de simulação para Indústria. 
- Levantar os investimentos de acordo com o Plano de Bacia. 
- Diferença simulação de captação superficial e subterrânea. 
- Levantamento de valores definidos em outros CBHs. 
- Gráfico com perfil dos usuários da nossa Bacia. 
- Como esta o andamento do site. 
 

Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso 
da Água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos 
presentes. 
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15. ATA DA REUNIÃO DE 22 DE JUNHO DE 2012 
 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, aconteceu a 
reunião do GT-Cob, sendo realizada na sede do DAEE de Piraju, com a seguinte 
pauta: 1) Apresentação do Sistema de Simulação da Cobrança. 2) Estudo da 
fundamentação. 
 
A abertura da reunião foi feita pela coordenadora do grupo, Sra. Priscila Silvério 
Sleutjes, posteriormente foi passada a palavra ao Sr. Pimentel, responsável pela 
apresentação dos dois itens da pauta. Iniciou apresentando o que tinha sido feito 
do Sistema de simulação, através dos dados de cadastro que tinha conseguido até 
o momento, fez uma pequena simulação para indústria, mas segundo o Sr. David 
Ayub, ainda precisasse melhorar o cadastro para ter uma simulação mais próxima 
do real. Foi solicitado ao Sr. Pimentel, que evolua com o cadastro, o qual 
argumentou que esta tendo um pouco de dificuldade em conseguir as informações 
necessárias, principalmente dados da CETESB. Prontificou-se de melhorar os 
dados e apresentar novamente na próxima reunião. 
 
Sobre o apresentação do estudo da fundamentação, a primeira versão 
encadernada, como primeira versão o GT- Cobrança, detectou que os dados de 
diagnóstico geral precisam ser melhorados e alem dos coeficientes já definidos, 
ainda precisasse colocar o cadastro, simulação e plano de investimentos. 
Novamente foi pedido ao Sr. Pimentel que continue trabalhando no estudo, e traga 
as informações solicitadas para a próxima reunião. A data da próxima reunião esta 
agendada para o dia 05 de julho de 2012, junto com a CT-PGA. Eu, Carlos Evaldo 
Linder, secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
 
  



 

126 
 

16. ATA DA REUNIÃO DE 05 DE JULHO DE 2012 
 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, nas dependências da 
sede do DAEE de Piraju, foi realizada Reunião do Grupo de Trabalho sobre a 
Cobrança de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, em que foi discutido a seguinte pauta: 1)Estudo da fundamentação 
(continuação das ações solicitadas ao Sr. Pimentel); 2) Audiências Públicas. 
 
A abertura da reunião foi feita pela Sra. Priscila, coordenadora do grupo, depois a 
palavra foi passada ao Sr. Pimentel, responsável pela continuação da 
apresentação do Estudo da Fundamentação, que mostrou aos presentes o que 
conseguiu incluir desde a reunião passada (22/06). Ele apresentou o cadastro, o 
que conseguiu ampliar, relatou que por intermédio das conversas feitas pelo 
telefone, sentindo certa dificuldade para efetivar o cadastro, para isso colocou uma 
funcionária a semana toda para realizar esta tarefa, ela mostrou como foi o 
procedimento utilizado para gerar os dados estatísticos apresentados. Como 
exemplo apresentou dados da indústria e de acordo com o cadastro todos os poços 
da Sabesp estão sendo regularizados. Foi pedido que o fechamento do estudo da 
fundamentação fosse feita em cima da legislação pertinente. O Sr. Pimentel 
solicitou ao Sr. David Ayub o plano de investimentos do CBH-ALPA, para ser 
colocado no estudo. Outro item que não pode ser esquecido é o enquadramento de 
corpos d’ água. O Estudo da Fundamentação deve estar pronto antes da primeira 
Audiência Pública. 
 
Sobre as Audiências Públicas ficou definido que a primeira audiência será no dia 
20 de setembro de 2012 no município de Itapeva às 14h30. A segunda audiência 
ficou marcada para o dia 05 de outubro de 2012, sem local definido. Eu, Carlos 
Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
 
  



 

127 
 

17. ATA DA REUNIÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2012 
 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A COBRANÇA DE RECURSOS 
HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA 
– CBH-ALPA  
 
Como uma das etapas do cronograma de atividades da implantação da cobrança 
da água no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, o GT-Cob 
organizou junto com a empresa (LPL – engenharia) contratada, a segunda 
audiência pública junto aos usuários da Bacia, no dia 18 de outubro de 2012, no 
município de Manduri. 
 
O principal objetivo da audiência é explicar a população o que é a cobrança e como 
esta sendo o processo de implantação. A audiência iniciou com a apresentação do 
Sr. David Ayub falando sobre o Comitê, em seguida, a Sra. Priscila, coordenadora 
do grupo de trabalho apresentou os nove passos da implantação da cobrança no 
CBH-ALPA e a condução dos trabalhos do GT-Cob, e finalizando as apresentações 
o Sr. Lúcio Pimentel da LPL engenharia, empresa contratada para executar 
algumas atividades do cronograma de implantação, falou sobre como foi 
determinado os coeficientes ponderadores, explicou PUB e PUF, mostrou 
simulação da cobrança. Depois foi aberto para debate.  
 
Estiveram presentes na audiência um total de 40 pessoas. No dia 31 de outubro, 
na reunião do CBH-ALPA, será colocada em votação a Deliberação que “Aprova 
proposta dos mecanismos e valores para cobrança pelos usos, urbano e industrial 
dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-
14, Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema”, se aprovada será encaminhada ao 
CRH. Lembrando que a proposta da implantação da cobrança é para o setor 
Urbano e industrial apenas. Apenas após decreto assinado pelo governador é que 
se efetiva o início da cobrança na UGRHI-14. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario 
do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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18. ATA DA REUNIÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2012 
 
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE 
RECURSOS HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 
PARANAPANEMA – CBH-ALPA 

 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, nas 
dependências do DAEE de Piraju, foi realizada reunião do Grupo de Trabalho pela 
Cobrança da Água, na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, com a seguinte 
pauta: 1) Preparativos para audiência pública em Itapeva no dia 
27/09/2012.Participaram dessa reunião: David Ayub – secretário executivo do 
CBH-ALPA; Jorge N. de Matos Jr – SABESP; Emílio Aparecido Tosoni – SAEMAN; 
Carlos Evaldo Linder – Instituto Florestal; Lúcio Pimentel – LPL engenharia; e a 
coordenadora do grupo de trabalho Priscila Silvério Sleutjes – SINDIPAR.  
 
A discussão deu-se em cima da estrutura para Audiência Pública, que ficou 
definido: O Sr. David Ayub irá fazer a abertura da audiência e falar sobre o Comitê. 
Em seguida a coordenadora a Sra. Priscila, falará dos 9 passos para implantação 
da cobrança, o andamento do grupo de trabalho, bem como o cronograma de 
atividade e o que é a cobrança e quem vai pagar, fechando as apresentações o Sr. 
Lúcio Pimentel falará dos coeficientes ponderadores, PUB, PUF, valores e 
simulação da cobrança. Finalizando será aberta ao público para os debates.  
 
Essas audiências fazem parte do cronograma de implantação da cobrança. Será 
feita mais uma no dia 18 de outubro em Manduri, pois é uma das três cidades que 
não tem o sistema de abastecimento público pela Sabesp aqui na UGRHI 14. Além 
dessas audiências, para divulgação, foram feitas dois seminários, um em Piraju e o 
outro em Itapetininga. Eu, Carlos Evaldo Linder, secretario do Grupo de Trabalho 
da Cobrança pelo uso da Água na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi 
e li a presente ata aos presentes. 
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19. ATA DA REUNIÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2012 
 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  SOBRE A COBRANÇA DE RECURSOS 
HIDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA 
– CBH-ALPA  

  
Como uma das etapas do cronograma de atividades da implantação da cobrança 
da água no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, o GT-Cob 
organizou junto com a empresa (LPL – engenharia) contratada, a primeira 
audiência pública junto aos usuários da Bacia, no dia 27 de setembro de 2012, no 
município de Itapeva, no auditório do Pilão d´Água. Tendo como principal objetivo 
da audiência é explicar a população o que é a cobrança e como esta sendo o 
processo de implantação. 
 
A audiência iniciou com a apresentação do Sr. David Ayub falando sobre o Comitê, 
em seguida eu fiz minha apresentação sobre os nove passos da implantação da 
cobrança no CBH-ALPA e a condução dos trabalhos do GT-Cob, e finalizando as 
apresentações o Sr. Lúcio Pimentel da LPL engenharia contratada para executar 
algumas atividades do cronograma de implantação, falando sobre como foi 
determinado os coeficientes ponderadores, explicou PUB e PUF, mostrou 
simulação da cobrança.  
 
Depois abrimos para debate. A TV Tem Regional esteve presente e cobriu o 
evento. Estiveram presentes na audiência um total de 36 pessoas. No dia 18 de 
outubro faremos a segunda audiência pública no município de Manduri, pois é um 
dos três municípios não operados pela Sabesp na UGRHI 14. Após essas 
audiências a proposta será encaminha à plenária do CBH-ALPA, e se aprovada 
será encaminhada ao CRH. Lembrando que a proposta da implantação da 
cobrança é para o setor Urbano e industrial apenas. Eu, Carlos Evaldo Linder, 
secretario do Grupo de Trabalho da Cobrança pelo uso da Água na Bacia 
Hidrográfica do Alto Paranapanema, redigi e li a presente ata aos presentes. 
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20. DELIBERAÇÃO CBH-ALPA Nº 123 de 29 de maio de 2014. 

“Aprova complementações e alterações à Deliberação 

CBH-ALPA nº. 111 de 31 de outubro de 2012, 

referente à proposta dos mecanismos e valores para 

a cobrança pelos usos, urbano e industrial dos 

recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, 

no âmbito da UGRHI-14, Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema.”  

 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO PARANAPANEMA – CBH-

ALPA, no uso de suas atribuições legais, dispostas em seu Estatuto, e; 

Considerando a Deliberação CBH-ALPA nº. 111 de 31 de outubro de 2012, 

aprovada por unanimidade durante a 33ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA e que 

trata da proposta de implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos 

usuários urbanos e industriais de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito das 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos Alto Paranapanema (UGRHI-

14) e dá outras providências. 

Considerando o Ofício DRH/14/2012 da Câmara Técnica de Cobrança (CTCOB) 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) sobre o Estudo de 

Fundamentação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos usuários urbanos 

e industriais na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema e da Deliberação CBH-

ALPA nº. 111 de 31 de outubro de 2012. 

Considerando a Reunião do Grupo Técnico de Cobrança do CBH-ALPA (GT-

COBRANÇA) realizada no dia 24 de abril de 2014, onde foram discutidas e 

aprovadas as alterações no Estudo de Fundamentação da Cobrança e na 

Deliberação CBH-ALPA nº. 111 de 31 de outubro de 2012 

DELIBERA: 

Artigo 1º - Fica alterado o Caput da Deliberação CBH-ALPA nº. 111 de 31 de 

outubro de 2012, que passa a ter a seguinte redação: "Aprova a proposta para 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos usuários urbanos e 

industriais de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito das Unidades de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Paranapanema (UGRHI-14) e dá 

outras providências. 

Artigo 2º - Artigo 2º Acrescenta como ultimo Considerando o texto que segue: 

"Considerando ampla discussão no âmbito da UGRHI 14, para definir os valores e 
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fundamentos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos dos usuários urbanos e 

industriais".  

Artigo 3º -  Aprova as alterações aos Artigos 1º  e 9º da Deliberação CBH-ALPA 

nº. 111 de 31 de outubro de 2012 que passam a ter a seguinte redação: 

Artigo 1º Aprova a proposta constante desta Deliberação para ser 

apresentada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH visando 

à implantação da cobrança dos usuários urbanos e industriais pelo uso 

de recursos hídricos nos corpos de água de domínio do Estado de São 

Paulo, existentes nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

do Alto Paranapanema (UGRHI 14), a partir de 01 de Junho de 2015. 

Artigo 9º... preferencialmente nas proporções abaixo: 

IX. até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC) 01 - Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
correspondendo a 55,08% do valor previsto no Plano de Bacia 
 

X. - até 20% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC)  03 - Serviços e Obras de Conservação, Proteção e Recuperação 
da Qualidade dos Recursos Hídricos, correspondendo a 12,29% do valor 
previsto no Plano de Bacia 
 

XI. - até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC) 04 - Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas, 
correspondendo a 19,55% do valor previsto no Plano de Bacia 
 

XII. - até 20% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC)  05 - Conservação e Proteção dos Mananciais Superficiais de 
Abastecimento Urbano, correspondendo a 18,12% do valor previsto no 
Plano de Bacia 
 

XIII. - até 5% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC) 06 - Desenvolvimento Racional da Irrigação, correspondendo a 
56,88% do valor previsto no Plano de Bacia 
 

XIV. - até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC) 08 - Prevenção e Defesa Contra Inundações, correspondendo a 
65,68% do valor previsto no Plano de Bacia 
 

XV. - até 15% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC) 09 - Prevenção e Defesa Contra a Erosão do Solo e o 
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Assoreamento dos Corpos D'água, correspondendo a 38,78% do valor 
previsto no Plano de Bacia 
 

XVI. - até 10% do valor arrecadado no Programa de Duração Continuada 
(PDC) 10 - dos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de 
Proteção de Mananciais, correspondendo a 17,51% do valor previsto no 
Plano de Bacia. 
 

Artigo 4º. Todos os Considerandos, Artigos, valores e mecanismos da cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos da Deliberação CBH-ALPA nº. 111 de 31 de outubro 

de 2012,, que não foram alterados por esta Deliberação continuam aprovados. 

 

Artigo 5º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

JOSÉ CARLOS DO NUTE 

RODRIGUES 

Presidente 

MARCO ANDRÉ  FERREIRA  

D’OLIVEIRA 

 Vice - Presidente 

DAVID FRANCO AYUB 

 

Secretário Executivo 
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ANEXO 2.-  

REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CBH-ALPA PARA 

APROVAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO SOBRE A 

COBRANÇA PELO USO 

DA ÁGUA 
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 OFICIO DE CONVOCAÇÃO DO CBH-ALPA 

 

CBH-ALPA    Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 

Paranapanema 

                                                                             Secretaria Executiva  Av. São Sebastião, 125  Piraju  SP  - CEP 18800-000 

                                                                                                             Fone  (0xx14)  3351-2599   
 

Piraju, 01 de outubro de 2012. 
 
OFÍCIO CBH-ALPA Nº. 067/2012 
 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
 
                                          Cumprimentando Vossa Senhoria, servimo-nos do 
presente para convidá-lo (a)  a  participar   da  33ª Reunião Ordinária  do  Comitê 
da Bacia  Hidrográfica do Alto Paranapanema CBH-ALPA, conforme programações 
abaixo: 
 
Data: 31/10/2012 
Horário: 09:00horas  
Local: CRT – Clube Recreativo Taquaritubense - Rua Dr. Ataliba Leonel,749 
Taquarituba 
        
Pauta: 
                
1- Abertura. 
2- Aprovação da ata da reunião anterior.  
3- Informes da Secretaria Executiva. 
4- Deliberação CBH-ALPA n.º111 de 31 de outubro de 2012, que aprova proposta 
dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos, urbano e industrial dos 
recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI -14, 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. 
5- Deliberação CBH-ALPA nº 112 de 31 de outubro de 2012, que referenda as 
indicações dos membros do CBH-Paranapanema, representantes do Poder Público 
Municipal, dos Usuários e das Entidades Civis de Recursos Hídricos com atuação 
na UGRHI-14. 
6- Proposta de criação do novo Logotipo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema.    
7- Assuntos gerais. 
8- Local da próxima reunião do CBH-ALPA. 
9- Encerramento. 
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(Informamos que a Deliberação CBH-ALPA nº111, juntamente com a Ata da reunião anterior, estarão 
disponíveis no Site do SIGRH na página do Comitê do Alto Paranapanema em Deliberações e Atas, à partir de 
23/10/2012 e a Deliberação CBH-ALPA nº112 será disponibilizada em mãos no dia 31/10/2012.) 

 
                                          Esperando contar com a presença de Vossa Senhoria, 
reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

MIDERSON ZANELLO MILLÉO 
Prefeito de Taquarituba e Presidente do CBH-ALPA 
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CONVOCAÇÃO SITE DE CBH-ALPA 
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ATA da Reunião Plenária de aprovação da Cobrança pelo Uso da Água na 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
 

 
  



 

145 
 

 
  



 

146 
 

 
  



 

147 
 

 REPORTAGEM NO JORNAL SUDOESTE DO ESTADO 

 

 


