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FUNDAMENTOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
DE DOMÍNIO DO ESTADO DE SÃO PAULO NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO PARAÍBA DO SUL-UGRHI-2 

 

 
I- Introdução 
 
Este estudo tem por objetivo apresentar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CRH, para 
manifestação, os  fundamentos da proposta de cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio de 
Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul- UGRHI-2, aprovada pelo Comitê 
das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul- CBH-PS, para implementação em 2007. 
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União, na bacia do rio Paraíba do Sul, foi 
implantada a partir de março de 2003, cujos critérios, metodologia e valores foram propostos pelo 
CEIVAP( Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul) e aprovados pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

 
De acordo com Constituição do Estado de São Paulo, das leis 7663/91, 12.183/2005 e o Decreto 
Estadual 50.667/2006, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, 
dos usuários urbanos e industriais tem por objetivos: 
. Reconhecer a água como bem público de valor econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 
valor; 
. Incentivar o uso racional e sustentável da água; 
.Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos 
planos de recursos hídricos e saneamento, vedada sua transferência para custeio de quaisquer infra-
estruturas; 
.Utilizar a cobrança da água como instrumento de planejamento, gestão integrada e descentralizada do 
uso da água e seus conflitos. 
A seguir são apresentados a caracterização da bacia, o arranjo institucional e a análise sobre os 
mecanismos e valores da cobrança propostos pelo CBH-PS, à luz do processo da gestão integrada dos 
recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul. 
 
 
II- Caracterização da Bacia  
 
A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul possui uma área de 55.500 Km², estendendo-se pelos 
estados de São Paulo( 13.900 Km²), Rio de Janeiro(20.900 Km²) e Minas Gerais (20.700 Km²), 
abrangendo 180 municípios, sendo 88 em Minas Gerais, 53 no Rio de Janeiro e 39 em São Paulo. O 
rio Paraíba do Sul, formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, nasce no Estado de São 
Paulo a cerca de 20 km em linha reta do Oceano Atlântico e percorre cerca de 1150km antes de 
desembocar no mesmo Oceano, em Atafona, distrito do Município de São João da Barra, no Estado do 
Rio de Janeiro. Ao longo desse percurso, além de atravessar esses dois Estados,serve, por cerca de 100 
km, de divisa entre os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
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Mapa da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Serra da Bocaina, no município de Areias, a 1800m de altitude, desce o rio Paraitinga rumo a 
sudoeste em vale estreito e encaixado entre a Serra do Mar e seus contrafortes (Serras da Bocaina, 
Quebra-Cangalha e Jambeiro). Em vale proximamente paralelo ao 
primeiro, a partir do município de Cunha, desce o rio Paraibuna (SP) até encontrarem-se próximos à 
cidade de mesmo nome, dando origem assim ao rio Paraíba do Sul. Seu início já conta com expressiva 
contribuição hídrica dos cerca de 4.000 km² das bacias de seus formadores. 
Após percorrer alguns quilômetros, inverte o sentido de seu escoamento em aproximadamente 180º ao 
encontrar os maciços graníticos da Serra de Guararema (município de mesmo nome), passando a 
adotar o rumo nordeste, caminhando entre as Serras do Mar e da Mantiqueira até sua foz. 
Classicamente, incluindo seus formadores, seu curso é subdividido em quatro trechos: 
• Curso superior: 280 km (incluindo os 200 km do rio Paraitinga), até a cidade de Guararema, 
correndo sobre terrenos antigos, em altitudes variáveis de 1.800 a 572 metros, numa declividade média 
de 4,9 m/km, abrangendo uma área drenada de 5.271 km 2 ; 
• Curso médio-superior: cerca de 300 km até a cidade de Cachoeira Paulista, correndo em 
terrenos sedimentares de idade terciária, com altitude variável entre 572 e 515 metros, numa 
declividade média de 0,19 m/km, drenando uma área de 6.676 km2 ; 
• Curso médio-inferior: cerca de 430 km até a cidade de São Fidélis - RJ, correndo sobre terrenos 
sedimentares de origem antiga (arqueanos), com altitude variável de 20 a 515 metros, numa 
declividade média de 1,3 m/km, drenando uma área de 33.663 km2; 

FONTE: Cartografia - MPO/SEPURB/PQA - ABC - PNUD - UFRJ/COPPE
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• Curso inferior: cerca de 90 km, até desembocar no Oceano Atlântico, correndo sobre terrenos 
sedimentares de origem fluvial, com altitudes de 20metros até o nível do mar, drenando uma área de 
9.690 km2. 
Seus maiores afluentes são da margem esquerda e provêm do Estado de Minas Gerais: 
Paraibuna, com cerca de 180 km de extensão, totalmente em território mineiro, Pomba, percorrendo 
quase 300 km quase também totalmente em território mineiro, e Muriaé, com 250 km, sendo parte em 
território fluminense e parte mineiro. 
No trecho paulista os maiores afluentes, além dos formadores Paraibuna e Paraitinga, são: 
 
 
AFLUENTE MUNICÍPIOS 

 
COMPRIM. 
(km) 
 

ÁREA 
(km2) 
 

Jaguari 
 

Sta Isabel / 

Guararema / S.J. dos 

Campos / Igaratá / 

Jacareí / Mt. 

Lobato 
 

61 1 730,49 
 

Una Taubaté / 

Pindamonhangaba 

 467,22 
 

Buquira / 

Ferrão 

S.J. dos Campos / 

Mont. Lobato 

40 413,29 
 

Embau / 

Piquete 

Piquete / Cruzeiro / 

Cachoeira Paulista 

27 348,56 
 

Bocaina Silveira/ Cachoeira 

Paulta 

30 251,36 
 

Pitangueiras / 

Itagaçaba 
 

Silveiras / Areias / 

/ Cruzeiro 
 

35 226,72 
 

 
 
1-O Curso d’água 
 
Atualmente o rio Paraíba do Sul é formado a partir das águas represadas pelas barragens dos rios 
Paraibuna e Paraitinga, que formam uma represa de cerca de 176 km2 de área. O reservatório, único 
formado por esses barramentos, tem como principal papel regularizar as vazões do Paraíba mediante a 
operacionalização de seus 2.636 hm3 (volume útil). Vem sendo operado pela CESP, desde 1978, ano 
em que entrou em operação. A descarga máxima, através de turbinas e válvulas, é de 120 m3/s na cota 
714 metros, quando se inicia o vertimento através de um vertedor de descarga livre (tulipa) que pode 
atingir uma descarga de 671 m3/s na cota 716,50 metros. 
A cerca de 4km à jusante, outro barramento, em Santa Branca, controla a vazão de descarga através de 
3 válvulas dispersoras com capacidade de liberação de 275 m3/s, além de duas comportas de setor 
capaz de descarregar até 1.300 m3/s. Tendo entrado em operação em 1952, até hoje é operada pela 
Light - Serviços de Eletricidade. A cota máxima do reservatório é de 622 metros e seu volume útil é de 
apenas 434 hm3. Cumpre o papel fundamental de controlar a vazão efluente de toda a bacia de 
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montante do Paraíba. Em Portaria datada de 24/2/77, do DNAEE, que estabelece as normas de 
operação dos reservatórios integrantes do Plano de Regularização do Rio Paraíba, as comportas de 
Santa Branca são obrigadas a permanentemente liberar uma vazão mínima de 40 m3/s. Após percorrer 
cerca de 90 km, o rio Paraíba do Sul recebe as águas de um de seus maiores afluentes, o rio Jaguari 
(1730 km2), que tem suas águas também represadas, compondo o sistema regulador das vazões. À 
montante do exutório de sua bacia se ergue a barragem do Jaguari, criando um reservatório capaz de 
reter volume útil de 793 hm3. Até a cota 623 metros, descarrega suas águas através de turbinas e 
válvulas num máximo de 60 m3/s, e a partir de então inicia o vertimento através de um vertedor de 
descarga livre descarregando até 623 m3/s. Pelos mesmos motivos do reservatório de Santa Branca, 
também está limitada sua vazão mínima em 10 m3/s. 
Já no Estado do Rio de Janeiro, logo que o Paraíba adentra o Estado, no município de Engenheiro 
Passos, ergue-se mais uma barragem, a do Funil. Seu reservatório, como os anteriores do Alto Paraíba, 
tem como finalidade otimizar a disponibilidade de 250 m3/s de água em Barra do Piraí (RJ), cerca de 
100 km à jusante. Nesse ponto, comportas de setor interceptam o curso do rio Paraíba, garantindo a 
permanência de pelo menos 90 m3/s para atender às necessidades de jusante. 
O aproveitamento hidroelétrico à partir do desvio para a vertente oceânica na cidade de Barra do Piraí 
regula a vazão do Rio Paraíba. Com um volume útil de 606 hm3 faz a regulagem fina das águas 
controladas das cabeceiras (Santa Branca e Jaguari) e as naturais dos afluentes do território paulista. 
Apresenta um engolimento máximo de 401 m3/s e uma capacidade máxima de descarga de 4.610 m3/s, 
sendo 1.800 m3/s pelo vertedor da margem direita, 2.600 m3/s pelo vertedor da margem esquerda e210 
pelas válvulas de fundo. Seu nível d’água máximo normal é de 466,50m e é operado por Furnas. A 
mesma Portaria que estabelece as Normas de Operação fixa em 80 m3/s a vazão mínima a ser liberada 
para jusante. 
Com um volume útil de 4,8 hm3, o rio Paraíba volta a ser barrado na Ilha dos Pombos - RJ, mais no 
sentido de gerar energia elétrica do que permitir qualquer regulagem de vazão. Tem uma capacidade 
de engolimento de 705 m3/s e descarga máxima de 7.950 m3/s a uma cota d’água de 140 metros acima 
do nível do mar. 
No trecho paulista, nos anos 50 e 60, foram retificados diversos meandros entre os Municípios de 
Cachoeira Paulista e Caçapava, reduzindo assim o comprimento do talvegue em cerca de 30% e a 
declividade de 0,19 para 0, 28 m/km. Entre Aparecida e Pindamonhangaba a redução do comprimento 
chegou próximo a 50%. Tinha esse trabalho a finalidade de aumentar a declividade de escoamento 
criando assim uma maior capacidade de vazão com conseqüente redução dos níveis d’água e risco de 
transbordamento e inundação das margens. O trabalho foi desenvolvido pelo Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento - DNOS, do então Ministério do Interior, em convênio com o Serviço do 
Vale do Paraíba do Departamento de Águas e Energia Elétrica, do Estado de São Paulo. 
 
 
2-Usos de água na bacia. 
 
De acordo com os estudos do Projeto de Qualidade de Água e Controle da Poluição Hídrica na bacia 
do rio Paraíba do Sul, PQA, os usos são: 
 
Demanda de recursos hídricos na bacia(m3/s) 
Usos São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Total 
Doméstico 5,63 7,98 3,30 16,91 
Industrial 2,24 11,14 0,27 13,65 
Agrícola 8,03 17,54 4,71 30,28 
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Região metropolitana do 
Rio de Janeiro 

  
47,00 

  
47,00 

  
Disponiblidade hídrica na bacia(m3/s) 
Trecho de rio/subbacia Q 95% QMLT Q7,10 
Paraitinga/Paraibuna(SP) 29,74 71,23 20,10 
Jaguari(SP) 15,58 30,71 11,80 
PS à montante de 
Funil(SP) 
 

 
131,10 
 

 
229,12 

 
81,50 

PS até Santa Cecília(RJ) 195,2 279,57 151,50 
PS Sta Cecília- 
Piabanha(RJ) 

 
79,40 

 
177,27 

 
71,00 

PS Piabanha- Pomba(RJ) 198,80 414,00 150,30 
PS-  Foz(RJ) 311,90 870,22 300,40 
Fonte –Plano inicial da cobrança PGRH-RE-010-R0  e PGRH-RE-06-RO- Laboratório de Hidrologia- COPPE/UFRJ 

 
De acordo com o Plano de Bacia da UGHRI-2, 2000-2003, que utilizou a regionalização proposta pelo 
DAEE(1988, 1994), a Q média à montante de Funil é de 214,20 m3/s  e Q7,10 de 71,20 m/s,  
 
3-Indústrias situadas na bacia. 
 
Segundo os dados de 2002 da Cetesb, são 5.801 indústrias instaladas no trecho paulista da bacia. No 
Rio de Janeiro são cerca de 4.000 e Minas Gerais 2.000, segundo os dados do PQA- Relatório PGRH-
RE-09-RO- Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ. 
 
4-Clima e cobertura vegetal 
 
Na maior parte do trecho paulista da bacia, o clima pode ser considerado subtropical quente, com 
verões chuvosos e invernos secos. A temperatura média anual situa-se acima de 21ºC, sendo a média 
anual de umidade relativa do ar superior a 70%. A cobertura vegetal é bastante variada, sendo que as 
matas nativas e capoeiras somam 31% e as florestas plantadas(Pínus e eucaliptos) totalizam hoje cerca 
de 6,5% do território paulista da bacia. Trata-se de uma região que foi bastante devastada por ocasião 
do ciclo do café e posteriormente com a pecuária, no entanto em função de políticas públicas e 
sobretudo com a crise da pecuária, percebe-se um aumento gradativo, a cada ano, da de vegetação 
nativa da mata atlântica. Na totalidade da bacia predominam pastagens, especialmente aquelas 
degradadas indutoras de processos erosivos. 
  
 
5-Degradação na Bacia 
 
Na bacia como um todo, envolvendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a falta de tratamento 
de esgotos domésticos é o maior causador de impacto na qualidade dos corpos d’água. São cerca de 
um bilhão de litros de esgoto que chegam ao rio Paraíba, diariamente, sem qualquer tratamento. No 
trecho paulista da bacia, há uma redução da carga orgânica da ordem de 28%, em razão de tratamento 
de parte dos esgotos domésticos produzidos. Atualmente a SABESP está implantando novos sistemas 
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de esgotamento sanitários na região, que irão trazer melhoria significativa na qualidade de água do rio 
Paraíba do Sul. Outros fatores que contribuem com degradação dos recursos hídricos são a disposição 
inadequada do lixo, a erosão e o assoreamento dos corpos d’água, a mineração e o uso indiscriminado 
de agrotóxicos. 
 
6-Recreação e lazer 
 
Nas regiões serranas, no trecho paulista da bacia, existem muitas cachoeiras e corredeiras que são 
utilizadas para a prática de rafting, somando-se a estas áreas, as águas das represas de Paraibuna e 
Jaguarí são aproveitadas para os esportes náuticos. O próprio rio Paraíba do Sul é usado para 
navegação de pequenas embarcações, pesca artesanal e lazer da comunidade, incluindo o turismo 
religioso ligado a Basílica de Aparecida.  
 
7-Aspectos demográficos da UGRHI-2 
 
A UGRHI 02 possuía, em 1980, um total de 1.131.805 habitantes, correspondendo a 4,54% do total 
estadual que era da ordem de 24.953.238 residentes. Nesse ano, São José dos Campos abrigava 
285.587 pessoas, o que representava 25% do total populacional da Bacia. Na mesma data apareceram 
também Taubaté que registrou 168.722 habitantes e Jacareí com 115.100 residentes. Juntos esses 3 
(três) municípios concentravam 569.409 pessoas, correspondendo a 50% da população total da Bacia, 
em 1980. Mantendo esse mesmo raciocínio, visualiza-se um “segundo bloco” de municípios que 
apresentaram populações compreendidas entre os intervalos de 50.000 até 100.000 habitantes, como é 
o caso dos municípios de: Guaratinguetá com 84.626 pessoas; Pindamonhangaba com 69.146 
habitantes; Cruzeiro com 57.840 residentes; Lorena com 57.150 pessoas e Caçapava com 51.142 
moradores. 
Em 1980, esses 5 (cinco) municípios abrigavam um total de 319.904 residentes correspondendo a 28% 
do total da Bacia. A somatória dos 8 (oito) maiores municípios em termos populacionais eqüivale a um 
total 
de 889.313 residentes, ou seja 78,5% do total da UGRHI 02, no ano de 1980. 
Considerando-se ainda um “terceiro bloco” de municípios constituídos por aqueles que apresentaram 
populações contidas no intervalo de 20.000 a 50.000 residentes obtêm-se apenas 4(quatro) outras 
municipalidades, sendo elas: Aparecida com 29.275 pessoas; Santa Isabel com 28.893 moradores; 
Cunha que computou 20.826 habitantes e por fim Cachoeira Paulista com 20.512 pessoas. Dessa 
forma foi possível verificar que 12 (doze) municípios detinham 988.819 residentes que correspondiam 
a 87% do total da Bacia em 1980. Os restantes 142.986 habitantes estavam distribuídos pelos 22 
municípios restantes. 
De 1980 até 1998 a Bacia, em seu conjunto, apresentou um crescimento em números absolutos da 
ordem de 531.821 habitantes, representando um incremento de participação relativa de 47% em 
relação ao total da UGRHI 02, em 1980. Já o Estado de São Paulo, nos mesmos 18 (dezoito) anos, 
registrou um incremento relativo de 40,7%, com relação àquela mesma data. No período de 1980 até 
1991 foi possível verificar que a população da Bacia apresentou um ligeiro acréscimo na sua 
participação relativa com relação à população total do Estado, quando registrou 4,77%. Pode-se 
afirmar que esta proporção praticamente se manteve até o final do intervalo escolhido. No ano de 
1998, as informações tabuladas indicam que agora cinco municípios têm populações acima de 100.000 
habitantes. São José dos Campos mantém sua primazia em relação aos demais contabilizando 503.856 
pessoas que correspondeu a 30% do total do Paraíba do Sul. Os 4 (quatro) municípios seguintes são: 
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Taubaté com 225.216 residentes; Jacareí com 169.126 habitantes; Pindamonhangaba computou 
118.768 pessoas e Guaratinguetá com 100.374 moradores. 
Nesses 5 (cinco) municípios estavam concentradas 1.117.340 pessoas representando 67% do total da 
Bacia que era de 1.663.626 residentes em 1998. Nesse mesmo momento apenas 3 (três) 
municipalidades tiveram populações contidas no intervalo de 50.000 a 100.000 habitantes. Estes são 
os denominados “segundo bloco” de municípios. São eles: Lorena com 74.263 moradores (que vem 
contabilizando perdas populacionais); Cruzeiro com 73.344 residentes e Caçapava com 68.836 
pessoas. Assim é que esses municípios abrigavam juntos 216.443 pessoas. Agregando as populações 
desses 8 (oito) municípios obtêm-se um total de 1.333.783 moradores representando agora 80% de 
toda a população da Bacia. 
 
População da bacia do Paraíba do Sul-IBGE/2000 
Estado Municípios Área(Km2) população % na bacia 
São Paulo 39 13.900 1.843.353 33 
Rio de 
Janeiro 

53 20.900 2.405.873 43 

Minas Gerais 88 20.700 1.339.011 24 
Total  180 55.500 5.588.237 100 
Fonte: Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ 
 
III- Histórico da gestão de recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul 
 
CEIVAP 
 
Na década de 80 o governo federal criou o CEEIVAP(Comitê Executivo de Estudos  Integrados da 
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul), que foi a primeira  tentativa de implantar uma gestão de 
recursos hídricos com o recorte de bacia hidrográfica. Aquele Comitê teve atuação destacada na  
realização de vários estudos e acordos importantes, com destaque para o Macrozoneamento da bacia e 
o Acordo de Cooperação Técnica França-Brasil, na década de 90, que permitiu a realização de um 
amplo diagnóstico da bacia. Com o advento da Lei federal 9.433/97, foi extinto o CEEIVAP, e no seu 
lugar foi criado o atual CEIVAP(Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul), 
através do Decreto Presidencial 1.842/96, que foi resultado de intensas negociações envolvendo os 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Governo federal. O novo formato, inspirado 
no projeto de lei federal que tramitava no Congresso, incorporou de forma definitiva, os usuários de 
água e as organizações civis de recursos hídricos, além do poder público nos seus diversos níveis. 
O CEIVAP,  que fora  instalado apenas em dezembro de 1997, iniciou a sua atuação de acordo com os 
preceitos da lei federal 9433/97, buscando a integração da bacia através  dos estudos herdados do 
Acordo de Cooperação França-Brasil, cujos resultados foram questionados por áreas do próprio 
governo Federal e principalmente do Programa de Qualidade de Águas e Controle da Poluição 
Hídrica- PQA, financiado pelo Banco Mundial e aplicado pelos Ministério de Planejamento e Gestão e 
os  Estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  
As principais críticas ao Acordo França- Brasil foram a centralização excessiva, falta de participação 
dos Estados no desenvolvimento e controle dos trabalhos realizados e o custo elevado para aquisição 
dos Softwares criados no âmbito do projeto. Para corrigir este “defeito” o PQA foi desenvolvido a 
partir de Unidades de Gestão do Programa – UGPs  por cada um dos três Estados. 
Ao final dos trabalhos do PQA em 1999, a bacia ainda ressentiu da falta de recursos financeiros para 
implantar algumas das medidas sugeridas no âmbito do programa. Corria-se o risco do PQA se 
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transformar em apenas mais um estudo, sem, contudo alterar a qualidade das águas na bacia. Neste 
momento surgiu uma negociação junto ao Governo Japonês que concordou em migrar recursos da 
ordem de 800 mil dólares para que o CEIVAP, através da União, preparasse um programa de 
investimentos da ordem de 44 milhões de dólares, financiados pelo BIRD, para melhoria de qualidade 
de água da bacia do Paraíba. Os estudos foram feitos mas  o projeto foi vetado pela União, através da 
Secretaria de Assuntos Internacionais, sob a alegação de que aqueles recursos pretendidos poderiam 
ser mobilizados   no  orçamento geral da própria União.  
A partir de 1999 o governo federal, através da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente, conseguiu colocar a bacia do rio Paraíba como prioridade no PPA e garantiu os recursos 
financeiros necessários ao funcionamento de um Escritório Técnico de Apoio para o funcionamento da 
Secretaria Executiva do CEIVAP. 
Com a criação da Agência Nacional de Águas- ANA, em 2000, abriu-se a possibilidade de 
investimentos em tratamento de esgotos  através do PRODES(Programa de Despoluição de Bacias 
Hidrográficas), que oferecia recursos às bacias prioritárias desde que os Comitês correspondentes  
assumissem o compromisso de implantar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Em 2001 o 
CEIVAP deliberou pela implementação da cobrança, que foi efetivamente iniciada apenas em março 
de 2003, e com isso viabilizou diversas obras de tratamento de esgotos através do PRODES. 
 
CBH-PS 
 
São Paulo aprovou sua legislação de recursos hídricos em 1991, portanto, antes da lei federal e após 
mobilização regional, nasceu o Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul e Serra da 
Mantiqueira – CBH- PSM, em novembro de 1994, na cidade de Guaratinguetá. Alguns anos depois a 
Serra da Mantiqueira paulista desmembrou-se do Paraíba formando o seu Comitê da UGRHI-1, sendo 
renomeado o Comitê do Paraíba para CBH-PS( Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do 
Sul).  
A criação do Comitê na parte paulista da bacia, à época, gerou um documento formal do governador 
do Rio de Janeiro ao governador de São Paulo, no qual ele solicitava que São Paulo não deixasse 
instalar aquele Comitê, sob a alegação de que a existência daquele organismo feria o princípio da 
gestão de recursos hídricos por bacia hidrográfica. Não obstante este documento o CBH-PS foi 
instalado e mais tarde recebeu do governo de São Paulo a incumbência de articular a participação 
paulista no âmbito do CEIVAP.  
A partir de 1996, o CBH-PS passou a receber os recursos advindos do FEHIDRO, com os quais 
exerceu o aprendizado de priorizar a aplicação de recursos na bacia. São doze anos de pleno exercício 
que permitiram investir mais de 13 milhões em ações diversas, com destaque para ações de 
saneamento, planejamento e educação ambiental em recursos hídricos. O Comitê hoje está 
profundamente enraizado  na sociedade vale paraibana e por ela é convidado a opinar sobre os 
diversos temas relacionados aos recursos hídricos e meio ambiente. O suporte à Secretaria Executiva 
vem sendo feito pelo DAEE, que disponibiliza   pessoal e logística, complementado com recursos 
financeiros  de custeio do FEHIDRO. Os assuntos ligados à cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
vem sendo debatidos na bacia do Paraíba com bastante intensidade desde o ano de 2000 e ganhou um 
alto nível de consenso entre os usuários, mídia e a sociedade como um todo. 
 
IV-A cobrança federal na bacia 
 
A  cobrança na bacia do rio Paraíba do Sul, aprovada pelo CEIVAP, refere-se às águas de domínio da União,  
proposta conjuntamente pela ANA e pelo CEIVAP, sob aprovação do CNRH. Esta cobrança foi pioneira no 
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Brasil por incidir, pela primeira vez, sobre águas de domínio da União e por possibilitar o início efetivo da 
gestão de bacia de rio federal. O  mais importante, na definição da metodologia inicial de cobrança CEIVAP-
ANA, foi a simplicidade conceitual e operacional que caracterizasse a sua natureza transitória e, ao mesmo 
tempo, possibilitasse sua aplicação, a curto prazo. 
De acordo com os estudos da COPPE/UFRJ,  transcritos abaixo, buscou-se as seguintes características: 
 “-simplicidade de cálculo, para que fosse de fácil compreensão e baseado em parâmetros facilmente 
quantificáveis; 
 - aceitabilidade por parte dos usuários-pagadores, facilitada pelo caráter participativo do processo na adoção da 
metodologia de cobrança dos critérios e dos valores unitários no âmbito do CEIVAP; 
 - sinalização do valor econômico da água e da importância do uso racional dos recursos hídricos nos aspectos 
de quantidade e qualidade (captação, consumo e lançamento de efluentes); 
 - minimização do risco de impacto econômico nos usuários-pagadores, adotando-se 
valores baixos de cobrança. 
Em março de 2001, o CEIVAP aprovou a proposta inicial de cobrança elaborada pelo Laboratório de 
Hidrologia e Estudos do Meio Ambiente da COPPE/UFRJ, tanto no âmbito de suas Câmaras Técnicas quanto 
na sua plenária de Campos dos Goytacazes. Era sabido, entretanto, que restava um longo caminho até a 
operacionalização da cobrança. De fato, a discussão aprofundada em torno das propostas metodológicas e dos 
critérios de cobrança ocorreu entre a aprovação da proposta inicial e a sua posterior modificação, em dezembro 
de 2001, pela plenária do CEIVAP de Resende-RJ. 
Várias mudanças foram introduzidas à proposta inicial, notadamente em termos de critérios e condições prévias 
para o início da operacionalização da cobrança, estendendo de forma significativa o alcance da cobrança 
CEIVAP-ANA e, conseqüentemente, os trabalhos preparatórios para o início da sua operacionalização. 
MECANISMOS DE COBRANÇA APROVADOS PARA OS SETORES INDUSTRIAL E DE 
SANEAMENTO BÁSICO 
 
A descrição que segue constitui um resumo da metodologia e critérios de cobrança, aprovados inicialmente pelo 
CEIVAP em março de 2001, na plenária de Campos dos Goytacazes-RJ2 (Anexo II), modificados na plenária do 
CEIVAP de Resende-RJ, em dezembro de 2001 (Anexo III)3, e aprovados pelo CNRH em março de 2002. 

 
 Metodologia de cobrança 
 
Para cada elemento gerador de cobrança (captação, consumo e diluição de efluentes), a cobrança é composta de 
duas partes que se combinam entre si, a saber: 
• conjunto de parâmetros que constitui a base de cálculo, formado a partir de uma avaliação técnica e expresso 
em volume (vazão); e, 
• valor unitário básico, que é uma expressão econômica do preço da unidade de cada parâmetro de cálculo. 
Para melhor entendimento, a fórmula de cobrança é apresentada de forma desmembrada em três parcelas: 
 

C = Qcap x K0 x PPU(1ª) + Qcap x K1 x PPU(2ª) + Qcap x (1 – K1) x (1 – K2 K3)(3ª) ] x 
PPU 
 
captação consumo diluição de efluentes (DBO) 
 
• A primeira parcela corresponde ao cálculo do valor cobrado pelo volume captado no manancial; 
• A segunda parcela corresponde ao cálculo do valor cobrado pelo volume efetivamente consumido pelo 
usuário, ou seja, o volume que foi captado, mas que não retornará ao corpo hídrico como efluente; 
• A terceira parcela corresponde ao cálculo do valor cobrado pelo despejo de efluente no corpo receptor; cálculo 
que incorpora reduções de valor decorrente do percentual de efluentes tratados K2) e, ainda, do nível de 
eficiência desse tratamento (K3). A primeira parcela (captação) foi introduzida na fórmula de cobrança, 
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proposta inicialmente pelo Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ, a partir de discussões no  âmbito das 
Câmaras Técnicas em fevereiro de 2001, com a preocupação de considerar a 2 Deliberação CEIVAP nº 03/2001 que 
“Aprova a Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União na Bacia do Rio Paraíba do Sul a partir de 
2002 e estabelece as condições para a sua participação no Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas”. 
3 Deliberação CEIVAP nº 08/01, de 08/12/2001, que “Dispõe sobre a Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia 
do Rio Paraíba do Sul a partir de 2002”. 

 
Qcap = volume de água captada durante um mês (m3/mês), fornecido pelo usuário. 
K0 = multiplicador de preço unitário para captação, definido pelo CEIVAP 
K1 = coeficiente de consumo para a atividade em questão, ou seja, a relação entre o volume consumido e o  volume captado 
pelo usuário (ou o índice correspondente à parte do volume captado que não retorna ao manancial), fornecido pelo usuário. 
K2 = percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de efluentes produzidos (ou o índice de 
cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou industrial), ou seja, a relação entre a vazão efluente tratada e a vazão 
efluente bruta, fornecido pelo usuário. 
K3 = nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) na estação de tratamento de efluentes, 
fornecido pelo usuário. 
PPU = Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela captação, consumo e diluição de efluentes para cada m3 de 
água captada (R$/m3), definido pelo CEIVAP. 
 
 
 

Preço Público Unitário (PPU) 
 
A fixação do PPU, pelo CEIVAP, levou principalmente em conta a contrapartida de cerca de 14 
milhões de reais, a serem proporcionados pelos recursos da cobrança para o Programa PRODES da 
ANA. 
Para auxiliar essa definição inicial, o Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ fez uma série de 
simulações com o PPU variando de dois a cinco centavos de real por metro cúbico de água captada, 
para o universo de usuários-pagadores compreendendo os serviços de água e esgoto de municípios 
com população superior a 10 mil habitantes e cerca das 40 maiores indústrias poluidoras em cada um 
dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A arrecadação potencial correspondente 
seria da ordem de 14 - 36 milhões de reais por ano, respectivamente, considerando-se somente os 
usuários de rios de domínio da União. 
Conforme recomendação das Câmaras Técnicas do CEIVAP, foi aprovado em março de 2001 o valor 
de PPU igual a R$ 0,02 por metro cúbico, para cálculo do valor da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos de domínio da União, na Bacia do Rio Paraíba do Sul, referente à captação de água, consumo 
e lançamento de efluentes, pelos usuários sujeitos à outorga. Este valor unitário de dois centavos de 
reais por metro cúbico, foi mantido na Deliberação CEIVAP de dezembro de 2001, para os setores 
industrial e de saneamento básico, conforme acordado no processo de negociação em torno da 
cobrança, e  foi  aprovado pelo CNRH. 
 Fator redutor de cobrança para a parcela de captação (K0) 
 
Ne definição da fórmula de cobrança do CEIVAP, propôs-se que o fator K0 deveria ser menor que 1 
de modo a estabelecer uma relação indireta de importância entre a captação e o consumo, baseada na 
premissa de que o consumo é mais impactante do que a captação.  Apesar deste fator não ter sido 
aprovado pelo CEIVAP em março de 2001, as simulações utilizaram o valor de 0,5 para o fator K0, de 
modo a obter a mesma relação de importância “consumo/captação” proposta pelo Estado de São 
Paulo. As discussões em torno da cobrança, entre março e dezembro de 2001, foram efetivamente 
baseadas nesse valor mas convergiram, na fase final do processo de negociação, a um valor mais baixo 
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de K0, igual a 0,4, valor este que já foi igualmente aprovado pelo CEIVAP, em dezembro de 2001, e 
pelo CNRH, em março de 2002. 
 Mecanismos de redução do valor final de cobrança 
 
Durante o processo de discussão do mecanismo inicial de cobrança pelo CEIVAP, a redução do valor 
final da cobrança foi uma questão recorrente nas diferentes propostas do setor usuário industrial9. 
Inicialmente, as propostas eram individuais e, por vezes, contraditórias, até convergirem, na fase final 
de negociação, para uma proposta global, única, de redução da cobrança. 
A idéia principal dessa proposta foi incorporada, sob outra forma, à Deliberação nº 8 do CEIVAP, de 
6/12/2001, conforme redação abaixo: 
”Art. 3º Sobre o valor total da cobrança incidirá fator redutor proporcional ao mês de entrada do 
usuário no sistema segundo o seguinte critério de escalonamento: 
 I - 18% (dezoito por cento) para os usuários pagadores no primeiro mês de vigência da cobrança; 
II – O fator redutor decrescerá 0,5% (meio por cento) a cada mês subsequente ao primeiro mês de 
vigência da cobrança; 
III – O fator redutor a que fizer jus o usuário permanecerá constante até o final do período de vigência 
desta Deliberação. 
§ 1º Os usuários inadimplentes com o pagamento pelo uso dos recursos hídricos (portadores de 
outorga que não estão efetuando o pagamento) não terão o direito ao fator redutor, incidindo, sobre o 
montante devido, multas e penalidades cabíveis. 
§ 2º Os usuários inadimplentes a que se refere o parágrafo anterior terão direito ao fator redutor, no 
percentual à época vigente, quando regularizarem o pagamento devido.” Trata-se de incentivo à 
adesão imediata dos usuários ao sistema de cobrança, pois quanto mais cedo for a adesão, maior será a 
redução aplicada durante toda a fase inicial de cobrança na bacia do Paraíba do Sul. 
 
 
 
 Universo de usuários-pagadores 
 
A proposta inicial de cobrança propunha uma ”linha de corte” para os setores  industrial e de 
saneamento básico a partir da qual os usuários passariam a ser pagadores, na seguinte forma: 
• serviços de água e esgoto de municípios com população superior a 10 mil habitantes; 
• as 40 maiores indústrias poluidoras em cada um dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo. 
Na verdade, esse foi o universo selecionado pelo Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ para fins 
de quantificação do potencial de arrecadação da cobrança, correspondendo, naturalmente, ao CEIVAP 
a definição final sobre o universo a ser cobrado no âmbito de cada setor usuário. 
De qualquer maneira, essa referência foi firmemente recusada durante o processo de negociação e 
culminou na definição de uma série de exigências prévias para a operacionalização da cobrança, dentre 
as quais a ampliação do universo de usuários pagadores dos setores  industrial e de saneamento básico 
mas também, e principalmente, a outros setores usuários de recursos hídricos. Estariam isentos de 
cobrança somente os usos considerados insignificantes para efeito de outorga de direitos de uso. 
 
Revisão da cobrança federal na bacia do Paraíba. 
 
Após os avanços conceituais e metodológicos verificados na implementação da cobrança federal nas 
bacias hidrográficas do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e na lei paulista, o CEIVAP buscou o 
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aprimoramento metodológico da sua cobrança, consubstanciado na Deliberação Nº 65, de 28 de 
setembro de 2006(Anexo....). Entre outros ajustes a cobrança pela diluição passará a ser feita pela  
carga lançada no corpo hídrico, em  concentração de DBO e não mais por percentual de redução, como 
na metodologia anterior.  
No processo de revisão da cobrança houve uma grande mobilização do setor de saneamento que gerou 
um acordo para que o preço do Kg de DBO lançada no corpo d’água, não fosse superior a sete 
centavos. Este valor foi incorporado à proposta do CBH-PS. 
 
Arrecadação dos recursos da cobrança na bacia 
 
De acordo com informações da ANA, o saldo acumulado de 2003 a 2006 é de R$ 20.648.365,73( vinte 
milhões seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos). 
 
Aplicação dos recursos da cobrança do CEIVAP/ANA 
 
Contratos com recursos de 2004 
Ações estruturais e de 
Planejamento 

Tomador  Valor (R$) 

Projeto executivo  PM  Barra Mansa- RJ    649.961,96 
ETE PM  Muriaé- MG    871.795,00 
ETE Sabesp- Cachoeira Paulista 1.000.000,00 
ETE PM de Ubá- MG 1.095.793,00 
Erosão PM de Guaratinguetá- SP 1.000.000,00 
Projeto executivo PM de Paraibuna- SP    100.000,00 
Coletor tronco PM de Guaratinguetá- SP    200.000,00 
ETE PM de Carangola- MG    800.000,00 
Canais de Campos SERLA- RJ     730.000,00 
ETE PM de Guaratinguetá-SP  2.400.000,00 
Total   8.847.549,96 
Obs. Informações retiradas do site:  www.ceivap.org.br 
 
Contratos com recursos de 2005 
ETE PM de Guaratinguetá-SP 194.051,29 
ETE PM de Guaratinguetá-SP 142.903,31 
Rede  PM de Guidoval   20.000,00 
Emissário PM Dona Euzébia-MG   57.400,00 
Erosão  PM São José dos Campos- 

SP  
  90.000,00 

Rede PM Itamarati- MG   20.000,00 
ETE PM Divinésia- MG   19.200,00 
Emissário PM Rodeiro- MG   57.600,00 
ETE PM Muriaé- MG 180.000,00 
Estudo concepção PM Leopoldina-MG   87.500,00 
Total  926.254,60 
 
Contratos com recursos  2005   na componente de  Gestão  -    R$ 1.187.422,90 
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V- A cobrança estadual na bacia do rio Paraíba do Sul 
 
A  decisão do CBH-PS de propor o início da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do 
Estado de São Paulo, a partir de 2007, foi facilitada pela longa trajetória de discussão da matéria, que 
começou a partir do ano  2000, quando  o  CEIVAP promoveu amplo debate com os usuários e a 
sociedade  visando a implementação da cobrança federal na bacia, alcançando um nível muito 
satisfatório de aceitação deste novo instrumento de gestão. Com a cobrança implantada em 2003 e o 
retorno dos recursos arrecadados na forma  de investimentos  em obras e projetos, hierarquizados pelo 
CEIVAP,  não paira dúvidas de que a medida foi apropriada.  
Após a edição do decreto 50.667/2006, o plenário do Comitê reunido no mês de abril de 2006 decidiu 
que trabalharia para criar as condições para a instalação da cobrança estadual na bacia do rio Paraíba 
do Sul. Foi emitido um ofício ao DAEE e ao CRH, solicitando do primeiro em entendimento com a 
CETESB a convocação do ato convocatório para os  usuários retificarem ou ratificarem suas outorgas 
e ao CRH para o estabelecimento dos limites e condicionantes para a cobrança. Logo no mês de maio 
do corrente, foram mobilizadas as Câmaras Técnicas de Estudos de Cobrança de Água CT-ECA e de 
Planejamento. A CT-ECA promoveu 8 reuniões para esclarecimentos e debates acerca  dos critérios e 
valores a serem cobrados na bacia e encaminhou uma proposta ao CBH-PS, que no essencial se 
assemelhava à proposta de cobrança do CEIVAP. Entendeu aquela Câmara técnica a necessidade de 
estabelecer harmonia entre as cobranças federal e estadual, para não gerar distorções na relação 
concorrencial entre empresas usuárias das águas. A Deliberação CBH-PS Nº 05/2006, em anexo, 
estabeleceu o mesmo preço da água para captação, consumo e diluição e também a mesma 
gradatividade dos valores ao longo dos três anos, portanto no atacado as propostas são idênticas o que 
atende ao disposto nas legislações federal e estadual e no Convênio de Integração da bacia do rio 
Paraíba do Sul, assinado pela ANA e os três governadores- São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
de buscar a integração de procedimentos na bacia. 
Um assunto bastante relevante no trecho paulista da bacia é a extração de areia, notadamente aquela 
realizada em cavas nas várzeas do rio Paraíba do Sul. A ANA auxiliou o CEIVAP na montagem de 
uma proposta para a cobrança da água utilizada no processo de extração de areia de leito dos rios de 
domínio da União, baseado nas  informações dos próprios  mineradores de que cerca de 40 a 60% do 
volume de areia dragado é de água, portanto seria esse percentual de captação, enquanto que do total 
da  areia embarcada em caminhões  5% seria o teor de umidade e portanto se considerou que esta 
parcela referia- se ao consumo efetivo de água, ou seja, aquela parcela que não retorna à bacia. Isto é 
uma realidade muito presente na região paulista considerando a existência de mais de 100 portos 
monitorados pelos órgãos ambientais cuja destinação prioritária do minério é para a região 
metropolitana de São Paulo. 
Um fato auspicioso chama a atenção: os mineradores reunidos em um sindicato de âmbito do Estado 
de São Paulo- o SINDAREIA, concordam em pagar pelo uso da água das cavas utilizando-se os 
mesmos critérios aprovados pelo CEIVAP e contidos na Deliberação 05/2006, do CBH-PS. Além 
disso a sociedade vale paraibana reivindica que a atividade seja considerada outorgável, tendo em vista 
que são atividades indissociáveis, ou seja, não há como extrair o minério de areia em cavas sem o uso 
de água e por outro lado há o consumo de água exportado para fora da bacia. Neste sentido o CBH-PS 
solicita do CRH e do DAEE a acolhida à proposta apresentada. 
Outro ponto relevante da Deliberação 05/2006 refere-se ao desconto de 50% para as operadoras de 
saneamento que estejam investindo em ações de tratamento de esgotos. A proposta do CBH-PS é de 
conceder já o desconto a partir dos boletos a serem emitidos em 2007, tendo em vista que há como 
comprovar os investimentos. De outro lado a negociação da proposta de valores, aprovada pelo 
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Comitê, já considerou este fato e o entendimento do Comitê é de que as operadoras fazem jus ao 
benefício de imediato. 
Em relação aos coeficientes ponderadores estabelecidos em lei e na Deliberação do CRH, este Comitê 
optou por tratar o recurso hídrico subterrâneo de forma diferenciada do superficial, atribuindo-lhe um 
peso de 10% a maior, por considerá-lo um manancial estratégico e portanto sinalizando que o seu uso 
deve ser preservado. Peso diferenciado foi dado às diversas finalidades de uso da água, sendo que a 
água utilizada na indústria deve ter um preço levemente superior ao abastecimento e com relação ao 
uso alternativo custaria 20% a mais. Trata-se de medida para incentivar os usuários a utilizar do 
sistema público disponível. 
 
VI-Programa de investimentos do Plano de Bacias 
 
O CBH-PS revalidou, através da Deliberação Nº 04/2006, o Plano de Bacias 2000/2003 para a 
finalidade de efetuar a cobrança pelo uso da água. Na Deliberação 06/2006 consta o  programa de 
investimentos reformulado, sendo que  o PDC 3 receberá cerca de 80% dos recursos da cobrança, 
tendo em vista os gravíssimos problemas ligados à qualidade de água do rio Paraíba e de seus 
afluentes. A estimativa de arrecadação é de aproximadamente R$2.600.000,00/ano, o que dará para 
alavancar parte das obras e projetos de melhoria de qualidade de água,contidos no plano. O restante 
dos recursos serão aplicados prioritariamente em ações de recuperação de nascentes, matas ciliares e 
combate à erosão, considerando que este é um dos mais graves problemas da bacia do Paraíba. Há uma 
expectativa de compor recursos da cobrança estadual em projetos comuns com o CEIVAP, através da 
cobrança federal. 
 
VII- Conclusões 
 
A cobrança pelo uso dos  recursos hídricos de domínio da União, implantada na bacia do rio Paraíba 
do Sul, desde 2003, foi uma experiência bem sucedida que inspirou outras experiências no país. O 
Estado do Rio de Janeiro iniciou a sua cobrança no ano passado com a mesma metodologia do 
CEIVAP e Minas Gerais se prepara para a implementação desse importante instrumento nas águas de 
seu domínio. O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul, conhecido como Comitê 
Paulista, se junta a esse esforço aprovando sua proposta na plenária do colegiado, por consenso, 
afinada com a metodologia do CEIVAP, contribuindo para a  gestão integrada dos recursos hídricos na 
bacia do Paraíba do Sul. O CBH-OS, respeitosamente,  solicita ao Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, na qualidade de instância superior do SIGRHI, uma  decisão favorável à proposta 
apresentada. 
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ANEXOS 

 
Cobrança Federal 

 
 

DELIBERAÇÃO CEIVAP nº 03/2001 
 
 

 

“Aprova a Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos de Domínio da União na Bacia do Rio Paraíba do 
Sul a partir de 2002 e estabelece as condições para a sua 
participação no Programa Nacional de Despoluição de 
Bacias Hidrográficas”.  

 
 

O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado 
pelo decreto 1842/96 do Presidente da República, no uso de suas atribuições, 

 

Considerando que o Art. 19 da Lei nº 9433/97, estabelece que a água é um bem econômico 
sujeito a cobrança, e que os recursos financeiros arrecadados deverão ser utilizados em financiamentos 
de programas e intervenções na bacia hidrográfica; 

 

Considerando que o Art. 21 da Lei nº 9433/97 determinou que a fixação de valores a serem 
cobrados levará em conta captações, consumo e lançamento de efluentes líquidos ou gasosos; 

 

Considerando que o Art. 22 da Lei nº 9433/97 estabelece que os valores arrecadados com a 
cobrança devem ser aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica onde foram gerados, para o 
financiamento de estudos, programas, obras e custeio administrativo das entidades do sistema; 

 

Considerando o disposto no Art. 4º da Lei nº 9984/2000 que estabelece nos seus incisos 
VI, VIII e IX competência para a Agência Nacional de Águas implementar a cobrança em articulação 
com os Comitês de Bacia Hidrográfica; 
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Considerando que na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, já existe um Programa 
Inicial de Investimentos aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 02/00, com hierarquização de ações 
voltadas à implementação de obras, da gestão e do planejamento dos recursos hídricos da bacia; 

 

Considerando a recomendação das Câmaras Técnicas de Planejamento e Investimento e 
Institucional, encaminhada através do “Cronograma para a  Implantação da Cobrança pelo Uso de 
Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul”; 

 

Considerando que a execução deste cronograma requer a divisão de responsabilidades 
entre as diversas entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

 

Considerando, ainda, que uma das condições para a Bacia do Rio Paraíba do Sul ser 
contemplada no Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas da Agência Nacional de 
Águas é oferecer recursos oriundos da cobrança pelo uso da água como contrapartida da Bacia, da 
ordem de 25 (vinte e cinco por cento) dos custos dos projetos, aos recursos da União e 

 

Considerando, finalmente, que os estudos de simulação de cobrança feitos pelo 
Laboratório de Hidrologia da COPPE – UFRJ e apresentados ao CEIVAP demonstraram que com a 
cobrança de um Preço Público Unitário de R$ 0,02 (dois centavos de reais) por metro cúbico, referente 
a captação, consumo e lançamento dos usuários industriais e de saneamento, será possível arrecadar 
cerca de 14 (quatorze) milhões de reais ao ano. 
 
 
Delibera:  
 

Art.1º Fica aprovado o Calendário, em anexo, para Implementação da Cobrança pelo Uso 
de Recursos Hídricos de domínio da União, na Bacia do Rio Paraíba do Sul a partir do ano 2002. 

  

Art. 2º Fica aprovado o valor de R$ 0,02 (dois centavos de reais) de Preço Público 
Unitário, por metro cúbico, para cálculo do valor da cobrança pelo uso de recursos hídricos de 
domínio da União na Bacia do Rio Paraíba do Sul referente à captação de água, consumo e lançamento 
de efluentes, pelos usuários sujeitos à outorga. 

 

Art. 3º Deverá ser realizada nova reunião do CEIVAP no prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias para definir os critérios e valores para a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da 
União na Bacia do Rio Paraíba do Sul, após ampla consulta aos usuários, organizações civis, 
municípios e estados componentes da Bacia, a partir da Proposta de Metodologia e Calendário, em 
anexo. 

 

Art. 4º Esta deliberação deverá ser encaminhada aos órgãos competentes para as 
providências cabíveis: 

 

I -   Ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para apreciação; 
II -  À Agência Nacional de Águas, solicitando a implementação das medidas 

administrativas necessárias à viabilização da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da 
União na Bacia do Rio Paraíba do Sul, que garantam a sua aplicação nas finalidades aprovadas pelo 
CEIVAP; 

III - Aos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, recomendando que 
avancem nas medidas necessárias à implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos de 
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domínio estadual na Bacia do Rio Paraíba do Sul, de modo a estabelecer o equilíbrio do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia. 

  
Art. 5º Esta deliberação entre em vigor a partir da data de sua aprovação.  
  

Campos dos Goytacazes, 16 de março de 2001. 
 

                
 
               
               
              ANDRÉ CORRÊA                                       EDILSON DE PAULA ANDRADE 
            Presidente do CEIVAP                                              Secretário do CEIVAP 
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DELIBERAÇÃO CEIVAP N.º 15/2002                         DE 4 DE NOVEMBRO DE 2002 
 
 

“Dispõe sobre medidas complementares para a Implantação 
da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul a partir de 2002, em atendimento à 
Deliberação CEIVAP nº 08/2001” 

 
 

O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado 
pelo Decreto n.º 1842, de 22 de março de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições 
e, 

 
Considerando que os artigos 1º, 19 e 20 da Lei n.º 9.433, de  08 de janeiro 1997, estabelecem 

que a água é um recurso dotado de valor econômico, devendo ser cobrados os usos de recursos 
hídricos sujeitos à outorga, nos termos do art. 12 desta mesma Lei; 

 
Considerando que o art. 21 da Lei n.º 9.433/97 determina que a fixação de valores a serem 

cobrados levará em conta os volumes de derivações, captações, extrações de água e lançamentos de 
efluentes; 

 
Considerando que os artigos 12 e 38 da Lei n.º 9433/97 prevêem a definição de usos 

insignificantes isentos da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos a partir de 
proposta do Comitê; 

 
Considerando que o art. 4º da Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, estabelece nos seus 

incisos VI, VIII e IX competência para a Agência Nacional de Águas implementar a cobrança com 
base nos valores propostos pelo  CEIVAP e aprovados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 
CNRH; 

 
Considerando a Resolução No 19, de 14 de março de 2002, do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH, que definiu o valor da cobrança pelo uso de recursos hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, conforme sugerido pelo CEIVAP, nos termos e condições 
previstos na Deliberação CEIVAP  n.º  08/2001;  

 
Considerando a necessidade de serem atendidas as exigências estabelecidas pelo parágrafo 1º 

do art. 1º da Deliberação CEIVAP n.º 08/2001 para se efetivar o início da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul; 

DELIBERA:  
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Art. 1º Ficam aprovados a metodologia e os critérios para o cálculo da cobrança sobre os 

demais usos de recursos hídricos, em complemento aos aplicáveis ao setor de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e ao setor industrial, definidos pela Deliberação n.º 08/01, conforme disposto 
nesta Deliberação. 

 
Art. 2º A metodologia e os critérios aplicáveis aos usuários do setor agropecuário são os 

descritos no Anexo II da Deliberação CEIVAP n.º 08/01, observado o seguinte:  
 
I - Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,0005 (cinco décimos de milésimo de real) 

por metro cúbico; 
II - Coeficiente k0  igual a 0,4 (quatro décimos);  
III – os valores de Qcap e k1 serão informados pelos usuários, sujeitos à fiscalização prevista 

na legislação pertinente; 
IV – o valor da terceira parcela da fórmula, referente à redução de DBO, é igual a zero, 

exceto para o caso de suinocultura, quando deverão ser informados pelos usuários os valores de k2 e 
k3; e 

V – aplicada a fórmula de cálculo, fica estabelecido  que a cobrança dos usuários do setor 
agropecuário não poderá exceder a  0,5 % (cinco décimos porcento) dos custos de produção, e os 
usuários que se considerem onerados acima deste limite deverão comprovar junto à ANA seus custos 
de produção, de modo a ter o valor da cobrança limitado. 

 
Parágrafo único. A metodologia e os critérios aplicáveis às atividades de aqüicultura são os 

descritos no Anexo II da Deliberação CEIVAP n.º 08/01, observado o seguinte: 
 
I – Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,0004 (quatro décimos de milésimo de real) 

por metro cúbico; 
II – Coeficiente k0  igual a 0,4 (quatro décimos);  
III – o valor de Qcap será informado pelos usuários, sujeitos à fiscalização prevista na 

legislação pertinente; e 
IV – os valores de k1 , referente ao consumo, e da terceira parcela da fórmula, referente à 

redução de DBO, serão iguais a zero. 
V – aplicada a fórmula de cálculo, fica estabelecido  que a cobrança desta atividade não 

poderá exceder a  0,5 % (cinco décimos porcento) dos custos de produção, e os usuários que se 
considerem onerados acima deste limite deverão comprovar junto à ANA seus custos de produção, de 
modo a ter o valor da cobrança limitado. 

 
Art. 3º Os usuários do setor de geração de energia elétrica em pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHs)  pagarão pelo uso de recursos hídricos com base na seguinte fórmula: 
 
C= GH x TAR x P 
 
Onde: 
 
C – é a cobrança mensal total a ser paga por cada PCH, em reais; 
GH – é o total da energia gerada por uma PCH em um determinado mês, informado pela 

concessionária, em MWh; 
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TAR – é o valor da Tarifa Atualizada de Referência definida pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica com base na Resolução ANEEL n.º 66, de 22 de fevereiro de 2001, ou naquela que a 
suceder, em R$/MWh; 

P – é o percentual definido pelo CEIVAP a título de cobrança sobre a energia gerada. 
 
§ 1º Fica estabelecido o valor de 0,75%  (setenta e cinco centésimos porcento)  para o 

percentual  P. 
 
§ 2º São consideradas PCHs, para fins de aplicação do previsto no caput, as usinas 

hidrelétricas a que se referem os artigos 2o e 3o da Resolução ANEEL no 394, de 04 de dezembro de 
1998, ou a norma jurídica que lhe suceda, ressalvadas as que se enquadram como usos insignificantes, 
conforme definido no art. 4º, inciso V.  
  

Art. 4º São considerados usos insignificantes de recursos hídricos de domínio da União na 
bacia do rio Paraíba do Sul, para fins de outorga e cobrança: 

 
I – as derivações e captações para usos de abastecimento público com vazões de até 1,0 (um) 

litro por segundo, com seus efluentes correspondentes; 
II – as derivações e captações para usos industriais ou na mineração com características 

industriais, com vazões de até 1,0 (um) litro por segundo, com seus efluentes correspondentes; 
 III – as derivações e captações para usos agropecuários com vazões de até 1,0 (um) litro por 
segundo, com seus efluentes correspondentes; 
 IV – as derivações e captações para usos de aquicultura com vazões de até 1,0 (um) litro por 
segundo, com seus efluentes correspondentes; e 
 V – os usos de água para geração de energia elétrica em  pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs) com potência instalada de até 1 (um) MW (megawatt). 

 
Parágrafo único. A caracterização como usos insignificantes na forma do caput não 

desobriga os respectivos usuários ao atendimento de outras deliberações ou determinações do 
CEIVAP ou dos órgãos de recursos hídricos competentes, inclusive cadastramento ou solicitação de 
informação.  

 
Art. 5º A cobrança pelo uso das águas captadas, derivadas e transpostas da bacia do rio 

Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu terá início no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir 
do início efetivo da cobrança, de acordo com critérios a serem  negociados e aprovados no âmbito da 
Agência Nacional de Águas, Governo do Estado do Rio de Janeiro, CEIVAP e do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Guandu. 

 
§ 1º Enquanto a cobrança pelo uso da água referida no caput não for definida, a Agência 

Nacional de Águas repassará à Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul, investida das funções e atividades inerentes à Agência de Águas do CEIVAP, 
mediante contrato de gestão, o equivalente à 0,75 % (setenta e cinco centésimos porcento) do valor da 
energia elétrica produzida com a utilização dessas águas, para aplicação de acordo com as diretrizes do 
CEIVAP. 

 
§ 2º A cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio Paraíba será interrompida caso 

o estabelecido no caput ou no parágrafo primeiro não sejam iniciados. 
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Art. 6º Os usos de recursos hídricos em atividades de mineração que alterem o regime dos 

corpos de água de domínio da União na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul deverão ter os 
procedimentos de cobrança definidos no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir do início 
efetivo da cobrança, ressalvado o disposto no § 2º. 
 

§ 1º No prazo definido no caput serão desenvolvidos estudos de critérios e valores para 
subsidiar o estabelecimento da cobrança da mineração de areia no leito do rio. 

 
§ 2º Os usos de recursos hídricos para atividades de mineração tipificados como industriais 

estão sujeitos à cobrança na forma da Deliberação CEIVAP n.º 08/01. 
 
§ 3º A cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia do rio Paraíba será interrompida caso 

o estabelecido no caput não se inicie dentro do prazo fixado. 
 
Art. 7º Sobre o montante devido por usuário inadimplente incidirão, na forma do § 3º do art. 

2º da Deliberação CEIVAP n.º 08/01, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados 
cumulativamente “pro-rata tempore”, desde o vencimento do débito até o dia de seu efetivo 
pagamento, acrescidos de multa de 10 % (dez por cento), aplicada sobre o montante final apurado, 
ressalvados os encargos específicos previstos na legislação sobre a dívida ativa da União. 
 

Art. 8º Os critérios e os valores estabelecidos por esta Deliberação vigorarão por 3 (três) anos 
a partir do início efetivo da cobrança. 

 
§ 1º  Entende-se como início efetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio 

Paraíba do Sul a data de vencimento da primeira fatura emitida com essa finalidade pela Agência 
Nacional de Águas. 

 
§ 2º  Esta Deliberação deverá ser reavaliada, em conjunto com a Deliberação CEIVAP n.º 

08/01, no mínimo 6 (seis) meses antes do vencimento do prazo que trata o caput. 
 
Art. 9º Esta Deliberação deverá ser encaminhada: 
 
I – ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para análise e aprovação das proposições 

relativas aos usos considerados insignificantes e demais critérios e valores para a cobrança pelo uso da 
água na bacia do rio Paraíba do Sul; 

II – à Agência Nacional de Águas, para a implementação das medidas administrativas 
necessárias para a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul; 

III – aos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivos conselhos 
estaduais de recursos hídricos e organismos de bacia, recomendando que, em articulação com a 
Agência Nacional de Águas, avancem nas medidas necessárias à implementação da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos de domínio estadual na bacia do rio Paraíba do Sul, e, sobretudo, promovam a 
integração e compatibilização das suas legislações, normas e critérios, de modo a estabelecer as 
condições para que a bacia hidrográfica seja, efetivamente, a unidade de planejamento e gestão dos 
recursos hídricos. 
 

Art. 10. Esta deliberação entra em vigor a partir de sua aprovação pelo plenário do CEIVAP. 
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Resende, 4 de novembro de 2002. 
 
 
 

 
EDUARDO MEOHAS                                EDILSON DE PAULA ANDRADE 

Presidente do CEIVAP                                          Secretário do CEIVAP 
 
 
DELIBERAÇÃO CEIVAP N.º 16/2002                         DE 4 DE NOVEMBRO DE 2002 
 
 
 

“Aprova o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul, em atendimento à Deliberação CEIVAP nº 
08/2001” 

 
 

O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, criado 
pelo Decreto n.º 1842, de 22 de março de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições 
e, 

 
Considerando que se encontra em implantação a cobrança pelo uso de recursos hídricos na 

bacia do rio Paraíba do Sul, conforme Deliberação CEIVAP n.º 08/01, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, em sua Resolução CNRH No 19, de 14 de março de 2002; 

 
Considerando que a aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, formatado com base 

nos Programas Estaduais de Investimentos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição 
Hídrica e no Programa Inicial de Investimentos aprovado pela Deliberação CEIVAP n.o 02/2000, é 
uma condição legal e preparatória para o início efetivo da cobrança, conforme dispõe a Deliberação 
CEIVAP no 08/01, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I; 

 
Considerando o Plano de Recursos Hídricos elaborado no âmbito do Contrato firmado entre a 

Agência Nacional de Águas – ANA e a Fundação COPPETEC, em atendimento à Deliberação 
CEIVAP no 08/01; 
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Considerando que este Plano foi submetido às Câmaras Técnicas Institucional e de 
Planejamento e Investimento do CEIVAP, que recomendaram a sua aprovação nos termos aqui 
apresentados; 

 
 
DELIBERA:  
 
 

Art. 1º Fica aprovado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, 
consolidado nos oito volumes que consubstanciam o relatório PGRH-RE-010-R0 (Relatório 
Completo) e sintetizado no relatório PGRH-RE-019-R0 (Relatório Síntese) anexo a esta Deliberação. 

 
Parágrafo 1o O PGRH-RE-010 (Relatório Completo) é constituído pelos seguintes volumes: 
 
I- Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 
II- Análise das alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas 

e de modificações dos padrões de ocupação do solo; 
III- Balanço entre disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com indicação de conflitos potenciais; 
IV- Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos; 
V- Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem 

implantados, para atendimento das metas previstas; 
VI- Prioridades para outorga de direitos de usos de recursos hídricos; 
VII- Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
VIII- Propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso com vistas à proteção dos 

recursos hídricos. 
 
§ 2º Deverão ser encaminhadas pelas Câmaras Técnicas à deliberação do CEIVAP, a 

qualquer tempo, propostas para a atualização e o aperfeiçoamento do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia. 
  

Art. 2º O programa de aplicação dos recursos financeiros, tratado no volume V do relatório 
PGRH-RE-010-R0 (Relatório Completo) e no capítulo 7 do relatório PGRH-RE-019-R0 (Relatório 
Síntese), que tem como referência as ações, programas e projetos aprovados pelas Deliberações 
CEIVAP n.º 02/00 e n.º 13/02, será revisto no prazo de 3 (três) meses, a partir da aprovação desta 
Deliberação. 

  
§ 1º O referido programa de aplicação será adequado à disponibilidade de recursos 

financeiros e ao andamento da contratação das suas ações, programas e projetos, podendo ser revisto 
caso novas demandas e prioridades venham a ser estabelecidas pelo CEIVAP. 

 
§ 2º A revisão prevista no caput deverá ser apresentada ao CEIVAP para deliberação 

acompanhada de um cronograma físico-financeiro das ações, programas e projetos. 
 
Art. 3º Esta deliberação entra em vigor a partir de sua aprovação pelo plenário do CEIVAP. 
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Resende, 4 de novembro de 2002. 

 
 
 
 
 
 

              EDUARDO MEOHAS                                 EDILSON DE PAULA ANDRADE 
               Presidente do CEIVAP                                                 Secretário do CEIVAP 
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DELIBERAÇÃO CBH-PS 04 /2006 
 
 
“ Aprova a revalidação do Plano de Bacias 2000/2003(UGRHI-2) e a reformulação do programa 
quadrienal a serem efetivamente realizados e a parcela de investimentos  a ser coberta com o 
produto da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, na bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul- UGRHI-2” 

 
O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul – CBH-PS, no uso de suas atribuições e, 

 

Considerando que o CBH-PS já possui um Plano de Bacias aprovado para o período 2000/2003; 
 
Considerando que a existência deste Plano com a devida atualização do seu programa de 
investimentos atende à exigência legal, contida no artigo 14 do Decreto N° 50.667/2006 e nas 
Deliberações 62 e 63 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CRH; 
 
Considerando a proposta da  Câmara Técnica de Planejamento- CT-PL, em anexo, de validação 
deste Plano, mediante atualização de seu programa de investimentos. 
 
Delibera: 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a revalidação do Plano de Bacias 2000/2003, com a devida atualização do 
seu programa quadrienal de investimentos,  para fins de início da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos de domínio do Estado de São Paulo, a partir de janeiro de 2007, conforme Ofício CT-
PL/002/2.006, em  anexo. 
 
 
Artigo 2° -  Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data. 
 
 

 
Guaratinguetá, 18 de Outubro de 2006. 

 
Antônio G. Filippo F. Júnior                                                                       Luiz de Gonzaga Santos  
         Presidente                                                                                               Vice-Presidente  
  
 

Edilson de Paula Andrade 
            Secretário Executivo  
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DELIBERAÇÃO CBH-PS - 05/2006 

 
                                                                                 

“Aprova a proposta para implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do 
Estado de São Paulo, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e dá outras providências” 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, CBH-PS, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando que a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou e, em 29/12/2005, foi 
promulgada a Lei nº 12.183, que estabeleceu as diretrizes para a implantação da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo (“rios estaduais” e águas subterrâneas) e que a 
mencionada lei foi, posteriormente,regulamentada por meio do Decreto nº 50.667, de 30/03/2006; 

Considerando que os usos de recursos hídricos de domínio da União já são cobrados na bacia hidrográfica do 
rio Paraíba do Sul, desde março de 2003; 

Considerando a proposta da Câmara Técnica de Estudos da Cobrança pelo Uso da Água (CT-ECA), do CBH-
PS,  para a implantação da cobrança estadual pelo uso dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas do Rio 
Paraíba do Sul,  a partir de 1o de Janeiro de 2007; 

Considerando que a metodologia, critérios e valores propostos pela CT-ECA estão compatíveis com a revisão 
da cobrança, aprovada em 28/09/2006, pelo Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul-CEIVAP 

Considerando que o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE possui , para a Bacia do Rio Paraíba 
do Sul, cadastro com cerca de 1100 usos passíveis de outorga e de cobrança; 

Considerando que o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul validou, por meio da Deliberação 
CBH-PS 04/06, de 18/10/06, o Programa de Investimentos 2000/2003 para a hierarquização anual de ações 
voltadas à gestão, planejamento e obras de recuperação dos seus recursos hídricos; 

Considerando os limites e condicionantes para a implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos,no 
Estado de São Paulo, estabelecidos por meio da Deliberação nº 63 do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CRH, em 04/09/2006. 

Delibera: 

Artigo 1º - Fica aprovada a proposta constante desta Deliberação para ser apresentada ao Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos – CRH visando à implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nos corpos de 
água de domínio do Estado de São Paulo existentes na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, UGRHI-2, a 
partir de 1º de janeiro de 2007. 

Artigo 2º - Os Preços Unitários Básicos – PUBs, 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$ 0,01 por m3 de água captado, extraído ou derivado; 
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II - para consumo: PUBcons = R$ 0,02 por m3 de água consumido; 
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III - para lançamento de carga de DBO5,20: PUBDBO = R$ 0,07 por kg de carga de Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (de 5 dias a 20°C) - DBO5,20. 

Parágrafo único - Os PUBs descritos no caput deste artigo serão devidos pelos usuários de recursos hídricos, 
a partir da implementação da cobrança na Bacia do Rio Paraíba do Sul, UGRHI-2, da seguinte forma: 

I - 88% dos PUBs, nos primeiros 12 meses; 

II - 94% dos PUBs, do 13º ao 24º mês; 

III - 100% dos PUBs, a partir do 25º mês, inclusive. 

Artigo 3º - Para o caso específico da  mineração de areia em cava ou leito de rios de domínio do Estado de 
São Paulo, o volume anual de água captado e consumido do corpo hídrico, a ser cobrado de acordo com o 
disposto na metodologia de cálculo, referentes aos Artigos 10,11e 12 do Decreto 50.667/2006, poderá ser 
calculado de acordo com as seguintes equações: 

Para captação: 

Qcap = Qareia x R , onde 

Qareia = volume de areia produzido, em m³/ano; 

R     = razão de mistura da polpa dragada( relação entre o volume médio de água e o volume médio de areia 
na mistura da polpa dragada)  

Para consumo: 

Qcons= Qareia x U onde: 

Qareia= Volume de areia produzido, em m3/ano 

U= teor da umidade da areia produzida, medida no carregamento 

Artigo  4º - Os termos constantes desta Deliberação deverão ser revistos pelo Comitê das Bacias Hidrográficas 
do Rio Paraíba do Sul, CBH-PS, a partir do 13º mês do início da cobrança, sendo que, nos aspectos da 
cobrança relativos ao lançamento com o fim de diluição, transporte e assimilação de efluentes, deverá ser 
acrescida a consideração de cargas inorgânicas, observado o prazo disposto no art. 15 do Decreto 50.667/06. 

Artigo 5º - O Valor Total da Cobrança - ValorTotal 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. 
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§ 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 ValorTotal. 
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§ 2o – Fica estabelecido valor mínimo de cobrança no montante de R$ 20,00 (vinte reais), devendo-se 
obedecer às seguintes formas de cobrança: 

I - Quando o ValorTotal for inferior a 2 (duas) vezes o valor mínimo de cobrança, o montante devido será 
cobrado do usuário por meio de parcela única; 

 

II - Quando o ValorTotal for inferior a 12 (doze) vezes o valor mínimo de cobrança, será efetuado a cobrança 
por meio de número de parcelas inferior a 12 (doze), de tal modo que o valor de cada parcela não seja inferior 
ao valor mínimo de cobrança. 

Artigo 6º - A cobrança pela captação, extração ou derivação de água será feita de acordo com o previsto no 
Decreto nº 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). 

Parágrafo único - 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 vigente. 

Artigo 7º – Os Coeficientes Ponderadores - CP, definidos no art. 12 do Decreto nº 50.667, de 30 de março de 
2006, com as classificações, valores e condicionantes descritos na Resolução CRH nº 63, de 04 de setembro 
de 2006, serão empregados conforme segue: 

I – Para captação, extração e derivação: 

Característica considerada CP Classificação Valor 

superficial 1,0 a) natureza do corpo d'água X1 

subterrâneo 1,1 

classe 1 1,0 

classe 2 0,9 

classe 3 0,9 

b) classe de uso preponderante em que estiver 
enquadrado o corpo d'água no local do uso ou da 
derivação – Decreto Estadual 10.755/77. 

X2 

 

classe 4 0,7 

muito alta (menor que 
0,25) 

1,0 c) disponibilidade hídrica local (Vazão Total de 
Demanda / Vazão de Referência). Vazão de Ref = 
Vazão Q7,10 + Vazão Potencial dos Aqüíferos 
(confinados e semi). Local= UGRHI 02 

X3 

alta (maior que 0,25 até 
0,40) 

1,0 
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media (maior que 0,40 
até 0,50) 

1,0 

crítica (maior que 0,50 
até 0,80) 

1,1 

  

muito Crítica (maior que 
0,8) 

1,2 

sem medição 1,0 d) volume captado, extraído ou derivado e seu 
regime de variação 

X5 

com medição Conforme 
artigo 8º 

e) Consumo efetivo ou volume consumido X6  1,0 

Sistema Público 1,0 

Solução Alternativa 1,2 

f)- finalidade do uso. X7 

 

Indústria 1,1 

Existente 2,0 g)- transposição de bacia 

(para fora da UGRHI 2) 

X13 

Não existente 1,0 

II – Para consumo: 

Característica considerada CP Classificação Valor 

superficial 1,0 a) natureza do corpo d'água X1 

subterrâneo 1,0 

classe 1 1,0 

classe 2 1,0 

classe 3 1,0 

b) classe de uso preponderante em que estiver 
enquadrado o corpo d'água no local do uso ou da 
derivação – Decreto Estadual 10.755/77. 

X2 

 

classe 4 1,0 

muito alta (menor que 
0.25) 

1,0 

alta(maior que 0.25 até 
0.40) 

1,0 

 

média(maior que 0.40 
até 0.50) 

1,0 

c) disponibilidade hídrica local (Vazão Total de 
Demanda / Vazão de Referência). Vazão de Ref = 
Vazão Q7,10 + Vazão Potencial dos Aqüíferos 
(confinados e semi). Local= UGRHI 02 

X3 

crítica (maior que 0.50 
até 0.80) 

1,0 
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  muito crítica(maior que 
0.8) 

1,0 

sem medição 1,0 d) volume captado, extraído ou derivado e seu 
regime de variação 

X5 

com medição 1,0 

e) Consumo efetivo ou volume consumido X6  1,0 

Sistema Público 1,0 

Solução Alternativa 1,0 

f)- finalidade do uso. X7 

 

Indústria 1,0 

Existente 2,0 g)- transposição de bacia X13 

Não existente 1,0 

III – Para diluição, transporte e assimilação de efluentes: 

Característica considerada CP Classificação Valor 

classe 2 1,0 

classe 3 1,0 

a) classe de uso preponderante d o corpo 
d'água receptor. 

Y1 

 

classe 4 1,0 

>95% de remoção 

>80% até 95% de 
remoção 

b) carga lançada e seu regime de variação; 
Padrão de Emissão (§ 2º artigo 12 do decreto 
50.667/06). Obs. Remoção Padrão de Emissão 
de carga orgânica. 

Y3 

=80% de remoção 

Conforme 
artigo 9º 

Sistema Público 1,0 

Solução Alternativa 1,2 

c)- natureza da atividade Y4 

Indústria 1,1 

Artigo 8º – O Coeficiente Ponderador X5, definido no inciso I do art. 12 do Decreto nº 50.667, de 30 de março 
de 2006, será calculado conforme segue: 

I – quando VCAP MED / VCAP OUT ≥0,7: X5 = 1 

II – quando VCAP MED / VCAP OUT < 0,7: X5 = 1 +    0,7xV CAP OUT – V CAP MED 
0,2xV CAP OUT + 0,8xV CAP MED 

Artigo 9º – O Coeficiente Ponderador Y3, definido na alínea “c” do inciso II, do art. 12 do Decreto nº 50.667, de 
30 de março de 2006, será calculado em função da percentagem de remoção (PR) de carga orgânica 
(DBO5,20), na Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos - ETEL (industriais e domésticos), a ser apurada 
por meio de amostragem representativa dos efluentes bruto e tratado (final), em cada ponto de lançamento, 
conforme segue: 

I – Para PR = 80%: Y3 = 1; 
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II – Para 80% < PR < 95%: Y3 = (31 – 0,2xPR)/15; 

III – Para PR  ≥95%: Y3 = 16 – 0,16xPR. 
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§ 1o – Para a aplicação do disposto no caput deste artigo, o efluente da ETEL do usuário, no ponto de 
lançamento em consideração, deve atender aos padrões legalmente definidos de emissão e qualidade do 
corpo d’água receptor respeitando as seguintes condições: 

1. Para os corpos d’água receptores cuja condição atual para o parâmetro DBO5,20 esteja conforme o 
enquadramento, a comprovação para o atendimento dos padrões de qualidade deverá ser realizada por meio 
de amostragem representativa, realizadas a montante e a jusante do lançamento dos efluentes no corpo 
d’água receptor ou por meio de modelos matemáticos; 

 

2. Para os corpos d’água receptores já desconformes com o enquadramento para o parâmetro DBO5,20, 
deverá ser comprovado, por meio de amostragem representativa, que a concentração deste parâmetro no 
efluente final da fonte poluidora, não supera a do corpo d’água receptor a montante do seu lançamento; 

3. As amostragens para avaliação das cargas orgânicas afluentes e efluentes à ETEL, assim como dos corpos 
d’água receptores, referidas neste artigo, deverão ser realizadas simultaneamente obedecendo à Nota Técnica 
a ser estabelecida por Resolução Conjunta das Secretarias de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento – 
SERHS e Meio Ambiente - SMA, prevista no inciso V do artigo 3° da Deliberação CRH nº 63/2006, de 04 de 
setembro de 2006, reconhecida a legislação ambiental estadual e federal vigente e os parâmetros de 
lançamento de despejos líquidos e de corpos receptores d’água nela estabelecida. 

§ 2º - 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% para o lançamento correspondente, 
desde que não haja acréscimo de carga de DBO5,20 entre a captação e o lançamento no corpo d’água. 

Artigo 10 – Os recursos a serem arrecadados com a cobrança prevista nesta Deliberação, serão aplicados nos 
Programas de Duração Continuada – PDCs constantes da Deliberação CRH nº 55, de 15 de abril de 2005 e 
referente ao Quadro 4.13 do Plano de Bacias do Rio Paraíba do Sul, período 2000/2003, de acordo com a 
recomendação constante do Ofício CT-PL/003/2.006, em anexo,deduzidos os valores discriminados no Artigo 
22 do Decreto 50.667/2006, validado pela Deliberação CBH-PS 04/2006 conforme segue: 

I – PDC 3 (RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'ÁGUA-RQCA), aplicação de até 80% do 
arrecadado, correspondendo a aproximadamente 13,5% do investimento remanescente do Plano da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul 2000/2003, para este PDC; 

II – PDC 4 (CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D´`AGUA-CPCA), aplicação de no mínimo 15% 
do arrecadado, correspondendo a aproximadamente 2,5% do investimento remanescente do Plano da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul 2000/2003, para este PDC; 

III – PDC 7 (PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS-PDEH), aplicação 
de até 5% do arrecadado, correspondendo a aproximadamente 0,8% do investimento remanescente do Plano 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul 2000/2003, para este PDC; 

Parágrafo único – Tendo em vista a elaboração do Plano da Bacia do Rio Paraíba do Sul período 2007/2010, 
com aprovação do Programa de Ações de Curto Prazo prevista para o final do ano de 2007, a aplicação de 
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recursos da cobrança estadual na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a partir de 2008, poderá ser 
revista, com apresentação de nova proposta ao CRH. 
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Artigo 11 – Ficam impedidos de acessar aos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos de domínio do estado de São Paulo, na bacia do rio Paraíba do Sul,os usuários inadimplentes com o 
pagamento. 

Artigo 12 - Visando à implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em corpos d’água de domínio 
do Estado de São Paulo, na Bacia do Rio Paraíba do Sul, esta Deliberação deverá ser encaminhada ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para análise e manifestação. 

 

Artigo 13 – Esta Deliberação deverá ser encaminhada ao Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul- CEIVAP, para ciência. 

Artigo   14  -   Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

Guaratinguetá, 18 de outubro de 2006 
 

 

 

ANTONIO GILBERTO FILIPPO F. JÚNIOR                               LUIZ DE GONZAGA SANTOS 

                     Presidente                                                                          Vice- Presidente 

 
 

 

    EDILSON DE PAULA ANDRADE 
                                                                           Secretário- Executivo 
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DELIBERAÇÃO CBH-PS 06 /2006 
 
 
 “ Aprova procedimentos adicionais para a obtenção do desconto de 50%(cinqüenta por 
cento) do valor a ser pago pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São 
Paulo, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, por parte das operadoras públicas e 
privadas do serviço de saneamento, previsto na  Lei 12.183/2005 e no Decreto 50.667/2006” 

 

 O Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul – CBH-PS, no uso de suas 
atribuições e, 

Considerando as disposições legais contidas no Artigo 4° das Disposições Transitórias da 
Lei 12.183/2005 e no Artigo 17 do Decreto 50.667/2006;  
 
Considerando a necessidade de aplicação imediata deste dispositivo legal para as 
operadoras do serviço de saneamento que atuam na área da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul- UGRHI –2.  
 

Delibera: 

 

Artigo 1º - Fica definida a data de 20 de outubro de cada ano para as operadoras do serviço 
de saneamento protocolarem o  pedido de desconto de até 50%(cinqüenta por cento) do 
valor a ser pago pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo,  junto à 
Unidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE, na bacia hidrográfica do 
Paraíba do Sul. 
 
Artigo 2° - Para gozar do desconto de 50%(cinqüenta por cento), os investimentos deverão 
ser feitos em empreendimentos compatíveis com as prioridades previstas no Plano de 
Bacias Hidrográficas da UGRHI-2, aprovado pelo CBH-PS e deverão corresponder a pelo 
menos 50%(cinqüenta por cento) do valor a ser cobrado pelo uso da água. 
 
Artgo 3° -O Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE, realizará a análise da 
documentação apresentada e seu enquadramento no Plano de bacias da UGRHI-2 e emitirá 
parecer em até 30 dias após a data de encerramento do protocolo. 
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Artigo 4° - Para garantir o direito ao desconto a partir de Janeiro de 2007, as operadoras do 
serviço de saneamento poderão protocolar os documentos comprobatórios dos 
investimentos realizados em 2006, excepcionalmente, até o dia 10 de novembro de 2006. 
 
Artigo 5° - Para garantir o disposto no Artigo 4°, o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica- DAEE, realizará a análise da documentação apresentada e seu enquadramento no 
Plano de bacias da UGRHI-2 e emitirá parecer em até 10 dias após a data de encerramento 
do protocolo 2006. 
 
Artigo 6° -  Esta deliberação entrará em vigor a partir desta data. 

 
Guaratinguetá, 18 de Outubro de 2006. 

 
 

 
Antônio G. Filippo F. Júnior                                                                       Luiz de Gonzaga Santos  
         Presidente                                                                                               Vice-Presidente  

       
 
 

Edilson de Paula Andrade 
            Secretário Executivo  
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Simulação de cobrança 
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Y3 Art. 9 
 

 
 
 
 

X5 Art. 8 
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Simulação Limpa 
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Sabesp 21 
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Saneamento 
 
 
 



63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Indústria 
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