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que realmente funcio-
na é a imposta pelo
preço. Portanto, o atra-
so na implantação da
cobrança em São Pau-
lo certamente trouxe
diversos e amplos pre-
juízos de difícil mensu-
ração, porém reais.

A legislação tem
como base o princípio
do “usuário paga-
dor”. Cobrará não o
valor material da
água como bem eco-
nômico, mas o direito
de sua utilização.
Tem por objetivo fomentar a racionali-
zação do uso, a conservação e a recu-
peração dos recursos hídricos, viabili-
zando a gestão e o planejamento dos
mesmos por meio de mecanismos eco-
nômicos e financeiros. Assim, estabele-
ce os critérios de cobrança:

Quem paga?
Todos os usuários urbanos, industri-

ais e rurais que utilizarem as águas su-
perficiais ou subterrâneas de domínio do
Estado de São Paulo. Está isenta a utili-
zação destinada às necessidades domés-
ticas de propriedades e de pequenos nú-
cleos populacionais distribuídos no meio
rural, bem como os usuários finais resi-
denciais que comprovem baixa renda.

O que paga?
Os volumes captados ou extraídos,

assim como as cargas de poluentes dos

efluentes lançados. Terão influência
na quantia devida o volume consumi-
do, a disponibilidade hídrica local, a
natureza do corpo d’água (superfici-
al ou subterrâneo), a finalidade a que
se destina, a classe de uso preponde-
rante em que estiver enquadrado o
corpo d’água no local de captação e/
ou de lançamento, a sazonalidade do
consumo, as práticas e o manejo do
solo e da água, o tratamento dado aos
efluentes lançados, a natureza da ati-
vidade do usuário. Os comitês de ba-
cias poderão propor diferenciação dos
valores a serem cobrados, de acordo
com as peculiaridades das respectivas
unidades hidrográficas.

Quanto paga?
O valor máximo pela captação ou ex-

tração está limitado a 0,001078 Ufesp
(13,93 reais em março 2006) por metro

N
o dia 30 de dezembro de
2005 foi publicada a Lei
12183, que dispõe sobre a
cobrança pela utilização
dos recursos hídricos de

domínio do Estado de São Paulo.
Esta lei, que tramitou por mais de

sete anos na Assembléia Legislativa,
chega com um atraso de 14 anos. A
cobrança tornou-se obrigatória pelo
Artigo 211 da carta magna paulista de
1989. Foi reiterada explicitamente no
Artigo 14 da Lei 7663 de 30 de dezem-
bro de 1991, que instituiu a Política
Estadual de Recursos Hídricos, bem
com o Sistema Integrado de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos.

O Estado de São Paulo foi o pioneiro
no Brasil da moderna legislação sobre
recursos hídricos, servindo de modelo
para o governo federal e para a maioria
dos estados brasileiros. Em decorrência
de não ter implantado a cobrança pelo
uso de suas águas, permitiu que outros
estados e a União tomassem a diantei-
ra. O Estado do Ceará cobra pelo uso de
suas águas por decreto que data 1996.
A União iniciou a cobrança em 2003,
pela bacia do Rio Paraíba do Sul e, a
partir de 2006, será a vez da bacia dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

A cobrança pelo uso dos recursos hí-
dricos, que é feita há mais de 50 anos
por países desenvolvidos como a Fran-
ça, a Alemanha, a Espanha, os Estados
Unidos, tem comprovado ser este o ins-
trumento mais poderoso para a gestão
racional das águas. Infelizmente, na his-
tória da civilização, uma das restrições
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cúbico, o que corresponde a 0,0150165
real. Os valores a serem cobrados pelos
volumes consumidos, não foram clara-
mente definidos na lei, ficando para a
regulamentação. Segundo os especia-
listas estes valores poderão chegar a
duas vezes aos fixados para captação.
Já os valores a serem cobrados pelas
cargas poluidoras nos efluentes lança-
dos nos corpos d’água poderão chegar
ao triplo do cobrado pela captação, isto
é, 0,003234 Ufesp ou 0,0450496 real. É
importante destacar, mesmo que o usu-
ário venha a pagar o valor máximo pelo
lançamento, isso não o desobrigará de
atender os padrões de controle de po-
luição de lançamento estabelecidos
pela legislação ambiental vigente. Por-
tanto, o princípio “poluidor pagador”
não se aplica aos recursos hídricos do
domínio do Estado de São Paulo (Arti-
go 208 da carta magna paulista).

Tomando-se como exemplo uma in-
dústria que mensalmente capte 30 000
m³, consuma 15 000 m³ e lance uma
carga poluidora de 10 000 kg de DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) o
acréscimo máximo mensal em seus
custos será de 1 351 485 reais.

O produto da cobrança será vincula-
do às bacias hidrográficas em que for ar-
recadado e será aplicado nas ações, obras
e serviços voltados para a racionalização,
recuperação e conservação dos recursos
hídricos definidos nos planos estaduais
de recursos hídricos (PERHs) aprovados
pelo Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos, CRH, e pelos respectivos comitês
de bacias hidrográficas (CBHs). Destaca-
se que até 10% do total arrecadado pode-
rá ser aplicado com despesas de custeio e
pessoal do Sistema Integrado de Gerenci-
amento (SIGRH), conforme o Parágrafo
Único do Artigo 36 da Lei 7663 de 30 de
dezembro de 1991. A cobrança do preço
público pelo uso da água será realizada
pelas agências de bacias ou, em sua au-
sência, pela entidade responsável pela
outorga do direito de uso na bacia
hidrográfica. O valor arrecadado será cre-
ditado na subconta do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fehidro), corres-
pondente à respectiva bacia arrecadadora.

A data para começar a cobrança,
dos usuários urbanos e industriais,
ocorrerá após a regulamentação da lei
que se fará no prazo de 180 dias de sua
publicação, a partir de 1.º de julho de
2006. Para os demais usuários, como
por exemplo, a irrigação, a partir de 1.o

de janeiro de 2010.
Há sanções previstas para a inadim-

plência e para informações falsas dos
dados relativos aos parâmetros a serem
cobrados. Para ambos os casos, além de
sanções penais, acarretarão a suspensão
ou a perda do direito de uso, a critério do
outorgante, na forma a ser definida em
regulamento. Para a inadimplência, ha-
verá multa de 2% sobre o valor do débito,
acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês. Para a informação falsa, a sanção é
o pagamento do valor atualizado do dé-
bito apurado, acrescido de multa de 10%
sobre seu valor, e que pode dobrar a cada
reincidência. Caberá recurso à autorida-
de competente.

Os dispositivos relevantes desta lei
que merecem ser ressaltados são:

a) o aumento do poder decisório das enti-
dades da sociedade civil, notadamente as
representativas de usuários de recursos
hídricos, no âmbito das deliberações do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
e dos comitês de bacias. Tais entidades
terão maior peso (40%) nas votações rela-
tivas à fixação dos limites, das condicio-
nantes e dos valores da cobrança;
b) a fiscalização e o acompanhamento
da aplicação dos recursos cobrados,
junto a cada um dos comitês de bacias,
por comissão designada pela Assem-
bléia Legislativa;
c) a adoção de mecanismos de compen-
sação e incentivos para os usuários que
devolverem a água em qualidade su-
perior àquela determinada em legisla-
ção e por normas regulamentares;
d) a destinação, pelo Comitê da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê, pelo perío-
do de 10 anos, no mínimo, de 50% dos
recursos de investimento oriundos da
cobrança, para conservação, proteção e
recuperação das áreas de mananciais
que atendam a sua área de atuação;
e) a cobrança pelo uso dos recursos hídri-
cos para atender as operadoras públicas
e privadas de serviços de saneamento
(abastecimento de água e esgoto sanitá-
rio) será de 50% do valor cobrado dos
demais usuários, até dezembro de 2009,
mediante comprovação da realização de
investimentos com recursos próprios ou
financiamentos onerosos, em estudos,
projetos e obras destinadas ao afastamen-
to de esgotos (exceto redes) e tratamento
dos mesmos. De acordo com este disposi-
tivo, um usuário urbano residencial que
consuma 30 metros cúbicos de água por
mês, o acréscimo em sua conta de água
será de no máximo 0,22 real.

Esta nova lei que vem completar os
instrumentos necessários para o efetivo
desenvolvimento da política e do sistema
integrado de gerenciamento dos recursos
hídricos permitirá ao poder público, com
a imprescindível participação da socie-
dade civil, a criação de mecanismos ca-
pazes de garantir o uso da água em quan-
tidade e com padrões de qualidade satis-
fatória para as atuais e futuras gerações
do Estado de São Paulo.

*Paulo Bezerril Junior é engenheiro civil e sanita-
rista, mestre em saúde pública e conselheiro do
Instituto de Engenharia
E-mail: p.bezerril@uol.com.br

A cobrança vai permitir a
gestão racional das águas
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