
F U N D A Ç Ã O

COPPETEC

Agência Nacional de Águas (ANA) – Fundação COPPETEC
Execução: Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio

Ambiente da COPPE/UFRJ

Consolidação das Atividades de Apoio à Ana    

Dezembro de 2002 
 

na Fase de Pré-Implantação da Cobrança

PGRH-RE-24-R0 



 
PEC-2939 
 

 
Agência Nacional de Águas (ANA) – Fundação COPPETEC 

Execução: Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ 
 

Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidação das Atividades de Apoio à Ana na  
Fase de Pré-Implantação da Cobrança 

 
PGRH-RE-024-R0 

 
 
 

 
 
 
 
 

Interessado: Agência Nacional de Águas (ANA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dezembro de 2002 



 
PEC-2939 
 
 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO........................................................................................................ 1 
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ........................................................................... 1 

 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo I - Deliberações do CEIVAP  
 
Anexo II - Nota Técnica sobre Usos da Água do Setor Agropecuário 
 
Anexo III - Transparências da Apresentação do Demétrios Christofidis 
 
Anexo IV -  Atas e Memórias de Reunião sobre a Gestão Integrada Paraíba do 

Sul/Guandu 
 
Anexo V -  Memória da Reunião sobre Sistema de Alerta de Cargas Acidentais 

 
 
 



 
PEC-2939 
 
 

 1 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
Este relatório tem a função precípua de consolidar as principais atividades em apoio à 
Agência Nacional de Águas (ANA) e, conseqüentemente, ao Comitê para Integração 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), no âmbito do Contrato ANA-
COPPETEC, desenvolvidas na fase de pré-implantação da cobrança pelo uso da água 
na bacia do rio Paraíba do Sul. 
 
Essas atividades tornaram-se necessárias em virtude de diversos condicionantes para 
a aprovação da cobrança que foram negociados durante as Câmaras Técnicas e 
aprovados nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CEIVAP realizadas em 
Campos dos Goytacazes (RJ), Resende (RJ), Juiz de Fora (MG), São José dos 
Campos (SP) e Resende (RJ), durante o período decorrido de  16 de março de 2001 a 
4 de novembro de 2002, resultando nas deliberações nº 3, 8, 13, 15 e 16, 
apresentadas no Anexo I. 
 
 
 
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 
No Plano de Trabalho Revisado, Anexo I ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2001 
–ANA-COPPETEC, são apresentadas as seguintes atividades em apoio à ANA na 
fase de pré-implantação da cobrança: 
 

• elaborar o Relatório Síntese sobre o Plano de Recursos Hídricos para a fase 
inicial da cobrança pelo uso da água, objeto do Relatório nº 01x, versão 
revisada emitida em novembro de 2002; 

• produzir documentos técnicos para fundamentar as resoluções do CEIVAP  
sobre usos insignificantes e metodologia de cobrança; 

• subsidiar a ANA na elaboração de parecer técnico para o CNRH para 
aprovação da metodologia de cobrança; 

• assessorar o CEIVAP nas discussões sobre usos insignificantes e 
metodologias de cobrança; 

• assessorar e representar (quando solicitado) a ANA em eventos, fóruns, 
seminários, reuniões, etc; 

• participar de cursos de capacitação promovidos pela ANA; 

• atender demandas técnicas eventuais da ANA; 

• assessorar a implantação do sistema de cadastramento e outorga dos usuários 
da bacia do rio Paraíba do Sul. 

 
Nesse sentido, apresenta-se, a seguir, a descrição sucinta de cada ação desenvolvida 
pela COPPETEC, visando o atendimento das atividades citadas anteriormente: 
 

a) Elaboração de Nota Técnica sobre Usos Insignificantes e Metodologias de 
Cobrança para subsidiar as reuniões de Câmaras Técnicas, as decisões da 
Plenária do CEIVAP, assim como a elaboração de suas deliberações. Esta 
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Nota Técnica está apresentada como anexo ao Relatório PGRH-RE-025-R0, 
emitido em dezembro de 2002. 

 
b) Participação, com sugestões de textos, na elaboração de minutas das 

deliberações a serem discutidas e aprovadas nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias do CEIVAP. Além disso, foram realizadas adequações, em 
função das deliberações aprovadas pelo CEIVAP, nos relatórios 
correspondentes aos volumes do Plano de Recursos Hídricos para a fase 
inicial de cobrança, assim como no Relatório Síntese correspondente. Essas 
adequações visaram a subsidiar a ANA na elaboração de parecer técnico para 
aprovação da metodologia de cobrança no Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH). 

 
c) Participação em diversas reuniões realizadas na COPPETEC e na sede do 

CEIVAP com seu Escritório Técnico e suas Câmaras Técnicas, visando 
assessorá-los nas discussões sobre usos insignificantes e metodologias de 
cobrança pelo uso da água. Além disso, a equipe técnica da COPPETEC 
participou de reuniões técnicas com o Comitê Paulista, Comitê das bacias dos 
rios Pomba e Muriaé e alguns representantes do setor agropecuário dos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, visando discutir os 
critérios de cobrança e usos insignificantes deste setor. Assim sendo, em 
função dessas discussões, foram realizadas revisões na Nota Técnica  referida 
anteriormente e nos correspondentes relatórios do Plano de Recursos Hídricos.  

 
Cabe ressaltar que, com o objetivo de esclarecer os membros da Câmara 
Técnica e do CEIVAP, foi elaborada uma outra Nota Técnica sobre Usos da 
Água do Setor Agropecuário na bacia do rio Paraíba do Sul, apresentada no 
Anexo II. 
 
Além disso, com o intuito de se estabelecer uma integração com o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), foi organizado nas dependências da 
COPPE/UFRJ uma apresentação da palestra do conselheiro do CNRH, 
representante do Ministério de Integração Nacional, Dr. Demétrio Christofidis, 
sobre “Avaliação dos Benefícios da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 
para a Recuperação da Qualidade da Água e seus Reflexos na Redução dos 
Custos dos Usuários”. Deve ser destacado que após da palestra houve um 
debate visando esclarecer o conselheiro os critérios sobre a cobrança pelo uso 
da água na bacia do rio Paraíba do Sul e as ações já desenvolvidas  pelo 
CEIVAP para que se inicie neste ano essa cobrança. As transparências dessa 
palestra são apresentadas no Anexo III. 

 
d) Alguns técnicos da COPPETEC assessoraram e representaram a ANA em 

reuniões ordinárias e extraordinárias do CEIVAP e do Comitê da bacia do rio 
Guandu, que se  relaciona diretamente com os critérios de cobrança 
correspondente à transposição através do Complexo Hidrelétrico de Lajes, e 
em reuniões com a Light, CEDAE, FURNAS, GERDAU, outros usuários do rio 
Guandu/canal de São Francisco e autoridades do Estado do Rio de Janeiro 
envolvidas com o gerenciamentos  dos recursos hídricos, tais como SERLA, 
SEMADS e SESRH. Essas reuniões objetivaram a discussão dos critérios de 
outorga e cobrança de forma integrada com as bacias do Paraíba do Sul e do 
Guandu/canal de São Francisco e dos Termos de Referência do Plano de 
Recursos Hídricos para a Bacia do Rio Guandu. No  Anexo IV são 
apresentadas algumas Atas dessas reuniões. 
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e) Participação em cursos e seminários de capacitação organizados pela ANA e 
CEIVAP, realizados em Barra Mansa (RJ) e Nova Friburgo (RJ). 

 
f)  Participação em reuniões com o Operador Nacional do Sistema (ONS), ANA e 

CEIVAP, visando conhecer e discutir os procedimentos do ONS e as regras 
operativas dos reservatórios e das estruturas hidráulicas situados na bacia do 
rio Paraíba do Sul e no Complexo Hidrelétrico de Lajes, sua influência em 
relação a disponibilidade e qualidade da água em diversos locais das bacias do 
rio Paraíba do Sul e do Guandu/canal de São Francisco e possível repercussão 
nos critérios de outorga e cobrança  dos usuários que se beneficiam das águas 
transpostas da bacia do Paraíba do Sul. Outras demandas técnicas da ANA 
foram atendidas, tais como:  

(i) articulação com as autoridades do Estados do Rio de Janeiro 
relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos, SERLA e 
SEMADS, para o estabelecimento de convênio entre a ANA e esses 
órgãos, visando a elaboração do Termo de Referência para o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia do rio Guandu; 

 
(ii) articulação com o Comitê da bacia do rio Guandu para realização de 

reunião com a Diretoria da ANA;  
 

(iii) participação de reunião com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
sobre projetos de interesse da ANA;  

 
(iv) acompanhamento e transferência de informações para  a ANA sobre 

o andamento dos contratos das prefeituras fluminenses de Resende, 
Barra Mansa, Barra do Piraí, Três Rios, Valência e Campos para 
implantação de ações aprovadas pelo CEIVAP e viabilizadas com 
recursos do OGU, obtidos através de emenda da bancada do Rio de 
Janeiro e gerenciados pela ANA, tendo como agente operador a 
Caixa Econômica Federal. 

 
(vi) articulação de reunião com a participação da ANA e pesquisadores da 

COPPE/UFRJ sobre  o desenvolvimento de um Sistema de Alerta 
para o Gerenciamento de Cargas Poluentes Acidentais em Rios e 
Reservatórios. Memória da reunião no Anexo V.  

 
g) Participação em diversas atividades para a regularização de usos e o 

cadastramento dos usuários da bacia do Paraíba do Sul, entre as quais, citam-
se: 

 
 (i) reuniões de discussão sobre o modelo de formulário e sua 

instrumentalização, visando à integração das quatro esferas de poder 
envolvidos (União e Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo) e dos levantamento de dados sistematizados;  

 
(ii)  desenvolvimento dos termos de referência para o GESTIN (Sistema de 

Gestão Integrada da Bacia do Rio Paraíba do Sul) para contratação 
desse sistema, que visa o preenchimento do formulário de 
cadastramento mediante um sistema computacional, nos moldes do 
empregado pelo Imposto de Renda, a ser baixado da Internet e operado 
no computador do usuário, prevendo ainda o envio do formulário 
eletrônico pela rede; 
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 (iii)  discussões iniciais com a firma vencedora da licitação sobre adaptação 
das metas imediatas do contrato e forma de adequá-las aos exíguos 
prazos para a disponibilização da versão inicial aos usuários; 

 
 (iv)  reuniões de apresentação do sistema a representantes dos usuários e 

às empresas que auxiliarão o processo de cadastramento em cada um 
dos três Estados.  
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Anexo I 
 

Deliberações do CEIVAP 



 

 
 

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; 

 

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 
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 

 
 



INVEST. (R$ x 1000) PARTICIPAÇÕES

AÇÕES GERAIS 25.900 COBRANÇA (100 %)

SUB-TOTAL ( RJ + MG + SP ) 25.900

SUB-TOTAL APROXIMADO 26.000 DESEMBOLSO

INVEST. (R$ x 1000) PARTICIPAÇÕES

RJ BACIA DO RIO BARRA MANSA 1.260

MG BACIA DO RIO UBÁ 1.130 COBRANÇA (100 %)

SP BACIA DO RIO SÃO GONÇALO 1.150

SUB-TOTAL ( RJ + MG + SP ) 3.540

SUB-TOTAL APROXIMADO 3.600 DESEMBOLSO

CIDADE ( ESTADO ) INVEST. (R$ x 1000) PARTICIPAÇÕES

VOLTA REDONDA (Bacias 5, 7 e 8) 14.000

RESENDE (Bacias 3, 4, 6A e 7) 3.590 ANA (50 %)

SUB-TOTAL ( RJ ) 17.590

JUIZ DE FORA (Módulo II - Barbosa Laje) 14.495

MURIAÉ (Centro, S. Terezinha e S. Paulo) 4.025 MUN.+ ESTADOS (25 %)

SUB-TOTAL ( MG ) 18.520

S. J. DOS CAMPOS (Sist. da Bacia Vidoca) 12.765

JACAREÍ (Sist. Band. Branca e Meia Lua) 4.140 COBRANÇA (25 %)

SUB-TOTAL ( SP ) 16.905

SUB-TOTAL ( RJ + MG + SP ) 53.015

SUB-TOTAL APROXIMADO 53.050 DESEMBOLSO

TOTAL INVESTIDO EM 3 ANOS (R$ X 1000)

PARCELA DO INVESTIMENTO A SER COBERTA PELA COBRANÇA EM 3 ANOS (R$ X 1000)

TOTAL ARRECADADO COM A COBRANÇA EM 3 ANOS (R$ X 1000)

FOLGA ENTRE O ARRECADADO COM A COBRANÇA E O NECESSÁRIO EM 3 ANOS (R$ X 1000)

ANEXO À DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 03/2001
SP

13.263

42.863

R
J

26.525

M
G

13.263

3 ANOS

INVESTIMENTOS EM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

43.110

248

3 ANOS

82.650

(R$ X 1000)

INVESTIMENTOS EM PROJETOS PILOTOS DE CONTROLE DE EROSÃO
(R$ X 1000)

3.600

3 ANOS

PREVISÃO ANUAL DE RECEITA COM A COBRANÇA = R$ 14.370.000,00

INVESTIMENTOS EM AÇÕES GERAIS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
(R$ X 1000)

R
J 

+ 
M

G
 +

 S
P

26.000

INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PROJETO INICIAL

BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
PROJETO INICIAL

ALTERNATIVAS PARA  A IMPLANTAÇÃO DO PNDBH

ALTERNATIVA 1:  PPU = R$ 0,02/m3 - INVESTIMENTOS EM 3 ANOS

Anexo I.1-Deliberação 03.xls-PPU2(PI3)



ANEXO À DELIBERAÇÃO Nº 03/2001 

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA A FASE INICIAL DA 
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO 

RIO PARAÍBA DO SUL 
 
1. Introdução 

 
O presente documento propõe uma metodologia de cobrança pelo uso da água, apresentada e discutida nas 

reuniões de Câmaras Técnicas de 15/02/2001 e 07/03/2001, para a primeira fase do sistema de cobrança na bacia do rio 
Paraíba do Sul tendo, portanto, um caráter transitório, devendo sofrer aperfeiçoamentos com a consolidação dos 
instrumentos de gestão, notadamente com a realização do Plano de Recursos Hídricos. São ainda apresentados os diversos 
resultados da simulação de arrecadação da cobrança segundo a fórmula proposta - montante total arrecadado, impacto da 
cobrança – que poderão dar subsídios à discussão e fixação dos valores de cobrança pelo CEIVAP. Cabe ressaltar, 
conforme deliberação dos membros das Câmaras Técnicas na reunião citada, que na proposta apresentada neste documento 
é, também, considerada a cobrança pela captação de água. 

  
Nessa primeira fase do sistema de cobrança a aceitabilidade por parte dos usuários-pagadores e o público em geral 

é conseqüência, de um lado, da simplicidade da metodologia de cálculo da cobrança, que deve ser de fácil compreensão e, 
de outro lado, da fixação de valores através de um processo participativo. Outrossim, a metodologia deve ser baseada em 
parâmetros facilmente quantificáveis. 

 
 
2. Bases da proposta 
 

Estão em discussão no país duas correntes metodológicas, e porque não dizer conceituais, sobre a forma com que a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos será efetuada. Uma delas adota como critério a cobrança de um determinado valor 
sobre a vazão captada, a vazão consumida e a carga de poluentes lançada no corpo d'água, sem levar em conta o impacto 
desse uso no sistema hídrico. Essa metodologia de cobrança apresenta como principal vantagem sua relativa simplicidade, 
necessitando, basicamente, conhecerem-se as vazões captadas e consumidas, como também as cargas lançadas, por tipo de 
poluente, de cada usuário. Entretanto, a caracterização e quantificação dos efluentes constituem tarefa mais complexa na 
medida em que impõem o problema da escolha de parâmetros, da sua agregação e do sistema de ponderação que os 
hierarquiza. Por outro lado, a maior desvantagem dessa metodologia é que ela não utiliza a cobrança como um verdadeiro 
instrumento de gestão na medida em que não dá aos usuários uma indicação clara e direta das deseconomias causadas a 
jusante do sistema hídrico. 

 
A outra proposta em estudo utiliza basicamente as mesmas informações de caracterização e quantificação do uso 

da água (captação, consumo e diluição) mais difere substancialmente da primeira por levar em conta os impactos do uso no 
corpo d'água. Nesse sentido, a água consumida e os volumes diluídos seriam cobrados considerando-se o impacto causado 
à outros usuários da bacia, ou seja, estariam sendo considerados as deseconomias a jusante. Para tal avaliação, é necessário 
um sistema computacional de apoio à tomada de decisão que contemple, de forma integrada, a outorga e a cobrança, 
levando-se em consideração a capacidade de diluição do corpo receptor bem como as vazões ou volumes indisponibilizados 
pela ação de um usuário captando uma determinada vazão ou lançando uma quantidade de poluentes a montante. A grande 
vantagem dessa metodologia de cobrança é seu sentido educativo, por estar diretamente relacionada à forma como as águas 
são utilizadas, penalizando mais aquele usuário que faz mau uso do recurso hídrico. Entretanto, a sua operacionalidade 
exige maior sofisticação técnica e institucional do que o modelo anterior, necessitando um conjunto de informações 
relacionadas aos usuários, ao manancial de captação, ao corpo hídrico de lançamento, às características hidrológicas da 
bacia e a uma base cartográfica adequada aos procedimentos de concessão de outorga e de cálculo do valor da cobrança 
pelo uso da água. 
 
 Tanto a primeira quanto a segunda corrente conceitual exigem uma série de ferramentas metodológicas e de 
informações mais apuradas sobre o uso da água na bacia do Paraíba do Sul que não são atualmente disponíveis. Mais 
importante ainda é proceder a uma seleção criteriosa da metodologia de cobrança a ser adotada de forma definitiva na 
bacia, o que impõe uma ampla e exaustiva discussão envolvendo a ANA, o CEIVAP, os Estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, e os demais atores envolvidos na gestão da bacia do rio Paraíba do Sul. A Lei 9.433/97 com muita 
propriedade instituiu como um dos instrumentos de gestão a elaboração do Plano de Recursos Hídricos. É no âmbito do 
Plano de Recursos Hídricos que deverão ser aperfeiçoados, a partir de um amplo processo de participação, os instrumentos 
de gestão, dentre eles a cobrança pelo uso da água.  

 
Em decorrência desses aspectos, optou-se pela proposição de uma metodologia de cobrança, de caráter transitório, 

que possibilite o início efetivo da gestão da bacia tendo como principal virtude sua simplicidade. Sua formulação foi 
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norteada pela sua capacidade de operacionalização imediata nas atuais condições políticas e organizativas da bacia 
atendendo dois principais objetivos: a) assegurar a contrapartida financeira da bacia para o Programa Nacional de 
Despoluição de Bacias Hidrográficas, comumente denominado “Programa de Compra de Esgotos”, concebido pela 
Agência Nacional de Águas; b) possibilitar a implementação em curto prazo de ações de gestão e recuperação ambiental 
hierarquizadas pelo CEIVAP.  

 
3. Metodologia de Cálculo Proposta 
 

A concepção de uma metodologia de cálculo da cobrança pelo uso da água buscou satisfazer algumas condições 
essenciais para sua implementação, a saber: 

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

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

 Sinalização da importância da utilização sustentável dos recursos hídricos; 

 Geração de recursos para implantação da gestão na bacia e início das obras de saneamento básico. 
 
3.1 De quem cobrar 

 
Considerando-se o princípio de um mínimo de eqüidade entre os usuários da bacia, sugere-se iniciar a cobrança 

com os setores mais importantes relacionados ao principal problema da bacia que é a poluição: o setor de saneamento 
básico e o setor industrial. É importante lembrar que o setor elétrico já é um usuário-pagador e já vem sendo cobrado de 
forma compulsória desde julho de 2000. 
 

Por preocupações de simplicidade e exeqüibilidade nas atuais condições da bacia somente os principais usuários 
desses setores seriam inicialmente pagadores, a saber: 

 Serviços de água e esgoto de municípios com população superior a dez mil habitantes; 

 As quarenta maiores indústrias poluidoras em cada um dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
 

A princípio, somente os usuários captando e/ou lançando efluentes em rios de domínio da União serão objeto de 
cobrança. A inclusão dos usuários de águas subterrâneas e de rios estaduais dependerá da regulamentação das leis dos 
estados envolvidos e de uma prévia negociação entre estes, a ANA, o CEIVAP e outros organismos de bacia do Paraíba do 
Sul. 

 
Nos valores apresentados nas simulações não foram consideradas receitas decorrentes do uso consuntivo realizado 

pela transposição do sistema Light para a bacia do rio Guandu. Esse assunto deverá ser objeto de avaliação por parte do 
CEIVAP, visando elaborar uma estratégia de negociações com a Light, CEDAE e demais usuários beneficiados com as 
águas transpostas da bacia do Paraíba do Sul.   

 
3.2 Como cobrar – fórmula proposta 

 
O cálculo da cobrança pelo uso da água envolve minimamente duas partes que se combinam entre si:  

 O conjunto de parâmetros que constituem a base de cálculo, formado a partir de uma avaliação técnica; e  
 O valor unitário básico que é uma expressão econômica do preço relativo ao(s) parâmetro(s) considerado(s). 

 
Tanto o elemento técnico quanto o econômico da presente proposição são simples e de fácil compreensão. A 

cobrança mensal total, expressa em reais por mês (R$/mês) é obtida através da seguinte fórmula: 
 

 
Cobrança mensal total = Qcap  x  [ K0  +  K1 + (1 – K1)  x  (1 – K2 K3) ] x PPU 
 

 
Onde:  

Qcap corresponde ao volume de água captada durante um mês (m3/mês) 

K0  expressa o multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 1,0 (um) e definido pelo CEIVAP).  

 K1 expressa o 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). 
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 K2 expressa o percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de efluentes produzidos (ou o 
índice de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou industrial), ou seja, a relação entre a vazão efluente tratada e a 
vazão efluente bruta 

 K3 expressa o nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) na Estação de 
Tratamento de Efluentes. 

 PPU é o Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela captação, pelo consumo e pela diluição de 
efluentes, para cada m3 de água captada (R$/m3). 
 

A base técnica da fórmula considera, portanto, tanto os aspectos de quantidade (captação, consumo), quanto o 
aspecto de qualidade (DBO), sem deixar de considerar os esforços daqueles que já buscam racionalizar o uso da água ou 
diminuir os níveis de poluição dos seus efluentes. Nesse último caso, a expressão (1 – K2 K3) corresponde a um fator de 
redução do valor da cobrança a ser pago pelo usuário. 
 

De fato, a simplificação acentuada dos aspectos qualitativos, escolhendo-se somente o parâmetro DBO, teve como 
principal objetivo a preocupação de não penalizar injustamente aqueles que já investem em tratamento de efluentes, 
doméstico ou industrial, criando, portanto, um dispositivo de compensação nessa fase transitória. Apesar de o objetivo 
principal não ser a quantificação da carga específica de DBO ou a medição do seu impacto no corpo receptor, tal escolha 
foi norteada pelas seguintes considerações: 

 Escolhendo-se somente um parâmetro de poluição, elimina-se a complexidade inerente à caracterização e 
quantificação dos efluentes que impõem o problema da escolha de parâmetros, da sua agregação e do sistema de 
ponderação que os hierarquiza; 

 O parâmetro DBO é representativo de esgotos domésticos e um dos elementos mais presentes nos diferentes tipos de 
efluente industrial; 

 Enfim, o parâmetro DBO é de fácil mensuração. 
 

Quanto ao aspecto econômico da fórmula, expresso em PPU, trata-se igualmente de uma proposta de 
simplificação, uma vez que engloba, ao mesmo tempo, a expressão econômica relativa à captação e ao consumo de água e à 
redução do parâmetro de poluição DBO. Sua fixação deve ser uma decisão colegiada do CEIVAP para a qual foi efetuada 
uma série de simulações, apresentadas em anexo.  

 
3.3 Aquisição das informações necessárias à cobrança 
 

As informações necessárias ao cálculo da cobrança poderiam ser principalmente baseadas em questionários a 
serem enviados aos usuários-pagadores objeto de cobrança nessa primeira fase. Ou seja, os usuários deverão informar todos 
os termos da fórmula apresentada anteriormente, exceto o valor do PPU e do K0, que seriam definidos, de forma 
participativa, no CEIVAP. Sugere-se que o pedido de informação tenha valor jurídico e que os usuários sejam informados 
de possíveis penalidades caso haja inidoneidade nas informações prestadas. Caso a comparação das informações obtidas 
através dessa sistemática seja incompatível com dados de outras fontes, sugere-se que a eventual alteração seja feita 
conjuntamente com o usuário em questão, de modo a reforçar a abordagem de parceria e evitar possíveis contestações. 
 
3.4 Principais resultados da simulação 
 
 A partir da metodologia de cobrança descrita anteriormente procedeu-se a simulação dos valores possíveis de 
serem arrecadados com a cobrança dos setores de saneamento e industrial. 
 

Simulou-se a cobrança com o PPU variando de 0,02 a 0,05 R$/m³ para maior flexibilidade no processo de tomada 
de decisão do Comitê, admitindo-se em todas as simulações K0 = 0,50. É oportuno ressaltar que caberá ao CEIVAP decidir 
se utilizará um PPU único ou diferenciado entre os setores usuários e também qual o valor de K0 a ser adotado.  Os 
resultados das simulações estão apresentados resumidamente no quadro ao final do relatório. As premissas adotadas para os 
cálculos do setor industrial e de saneamento foram as seguintes:   
 
a) Setor de saneamento:  
 
Coeficientes e parâmetros adotados: 
             

- Consumo per capta: 250 litros/habitante x dia 

- Coeficiente do dia de maior consumo: 1,2 
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- Número de dias no ano (adotado): 365 

- Coeficiente de consumo do usuário  k1: 0,2 

- Eficiência do tratamento para remoção de carga orgânica (adotado) k3: 90% 

- Índice de atendimento do tratamento (adotado) k2: valores extraídos dos Programas de Investimentos. 

- Número de habitantes por domicílio (adotado): 4       
  
b) Setor industrial 

 
Em relação ao setor industrial a simulação da cobrança foi feita com as mais significativas da bacia, sendo 58 

localizadas em São Paulo, 39 em Minas e 39 no Rio de Janeiro. 
 

Em São Paulo a relação das indústrias, as respectivas vazões de captação e as cargas de DBO potencial e 
remanescente foram fornecidas pela CETESB.  No Rio de Janeiro as indústrias foram selecionadas a partir dos estudos 
realizados no PQA. Em Minas Gerais foram consideradas as indústrias fornecidas pelo IGAM. 
 

As vazões efluentes, tanto para as indústrias de Minas como para as localizadas no Estado do Rio de Janeiro, 
foram calculadas segundo o modelo utilizado no Programa de Saneamento Ambiental das Bacias Arrudas e Onça – 
PROSAM/MG e adaptado para a bacia do Paraíba do Sul, que correlaciona o número de empregados com a vazão efluente, 
por tipologia. 
 

O coeficiente K1, que expressa o consumo do usuário, foi mantido constante em 0,2 em todas as simulações. O  
coeficiente K2, que expressa o percentual do volume do efluente tratado também foi mantido constante em 1,0. Já o 
coeficiente K3, que expressa a eficiência do tratamento relativamente ao abatimento da carga de DBO, quando não 
disponível foi considerado igual a 0,9. 

 
 
 

                      VALOR ARRECADÁVEL COM A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
(106 R$/ANO) 

PPU = 0,02 R$/m3 PPU=0,03 R$/m3 PPU=0,04 R$/m3 PPU=0,05 R$/m3 

 
 
 

Usuário 

Estadual Federal Total Estadual Federal Total Estadual Federal Total Estadual Federal Total 

Saneamento 
Básico 4,53 8,92 13,45 6,80 13,37 20,17 9,06 17,83 26,89 11,33 22,29 33,62 

Indústrias 0,21 5,45 5,66 0,31 8,18 8,49 0,42 10,90 11,32 0,52 13,63 14,15 

Total 4,74 14,37 19,11 7,11 21,55 28,66 9,48 28,73 38,21 11,85 35,92 47,77 

 
 
 
 
 
 



   

Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP    ANEXO À DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 03/01

CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL A PARTIR DE JANEIRO DE 2002

2001          2002
ATIVIDADE                      RESPONSÁVEL FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV

1 ELABORAR PROPOSTA PARA COBRANÇA
1.1 Preparar cadastro inicial de usuários LH COPPE e ETAC xxxxxx xxxxxx xxx   
1.2 Simulação da cobrança (critérios, valores) LH COPPE e ETAC      xxx xxxxxx xxxxxx  
1.3 Reuniões setoriais para discussão (1) ETAC 19 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx  
1.4 Audiências públicas nos estados: SP, MG e RJ (1) ETAC  xxx x  

2 REUNIÕES DE CÂMARA TÉCNICA CTs e ETAC 15     7 x x x    x x x x x x

3 REUNIÕES DO CEIVAP  (1) e (2) CEIVAP e ETAC      16      x  
    
4 CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ÁGUAS DO CEIVAP
4.1 Formatação e estruturação da Agência de Águas CEIVAP e ETAC xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx   
4.2 Regulamentação e autorização ANA e CNRH ====== ====== ====== ====== ===
4.3 Fundação da Agência de Águas do CEIVAP CEIVAP e ETAC xxxxxx  

5 APROVAÇÃO DA COBRANÇA
5.1 Regulamentação cobrança CNRH e ANA ====== ====== ====== ====== ====== ===
5.2 CNRH analisa proposta de cobrança do CEIVAP CNRH ====== ====== =====

 
7 IMPLEMENTAÇÃO DE OUTORGAS NA BACIA (3) ANA e Estados ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== =====

 
8 ELABORAÇÃO PLANO RECURSOS HÍDRICOS (4) ETAC e LH COPPE xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

9 IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA NA BACIA (5) Ag. CEIVAP e ANA xxxxxx xxxxxx  

10 PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DE BACIAS
10.1 Regulamentação e detalhamento do Programa ANA e parceiros =====
10.2 Preparação de contratos/termos de compromisso ANA e parceiros ===
10.3 Lançamento do Programa ANA e parceiros 22
10.4 Continuidade de preparação de contratos ANA e parceiros      === ====== ====== ====== ====== ====== =====
10.5 Implantação dos empreendimentos Contratados ====== ====== ====== ====== =====
Nota: (1) Depende de liberação de verba para custeio através de Contrato de Financiamento de Atividades do PROÁGUA. Legenda: xxx: execução CEIVAP
 (2) 1ª Reunião: Aprovação do calendário de implantação da cobrança a partir de 2002, para prover contrapartida aos recursos do Programa de Despoluição de Bacias, e criação da Agência de Águas do CEIVAP. ===: execução terceiros

     2ª Reunião: Aprovação dos critérios e valores iniciais da cobrança para submeter ao CNRH e aprovação da continuidade e ampliação do Programa Inicial de Investimentos da Bacia.            : condição para
(3) Priorizando a regularização dos usos existentes. ETAC: escritório técnico 

 (4) Depende de convênio com a ANA para execução, com recursos orçamentários previstos no Programa Nossos Rios: Paraíba do Sul. Duração total estimada: 14 meses. de apoio ao CEIVAP
(5) Deve ser prevista campanha pública de esclarecimento sobre a cobrança  16    : data do evento
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DELIBERAÇÃO CEIVAP nº 08/2001 
 
 
 
 

 

“Dispõe sobre a Implantação da Cobrança pelo Uso de 
Recursos Hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul a 
partir de 2002”.  

 
 

 

O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, 
criado pelo decreto  no  1.842, de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições, 

Considerando que os artigos 1º, 19 e 20 da Lei nº 9.433, de 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 nº 9.433, de 1997 determina que a fixação de valores 
a serem cobrados levará em conta os volumes de derivações, captações, extração de água e 
lançamento de efluentes; 

Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 que estabelece nos seus 
incisos VI, VIII e IX competência para a Agência Nacional de Águas implementar a cobrança, a 
qual poderá ser delegada à Agência de Água da Bacia que vier a ser instituída, e com base nos 
valores propostos pelo CEIVAP e aprovados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – 
CNRH ; 

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 gestão, planejamento e obras de recuperação dos seus recursos hídricos;  

Considerando que se prevê que recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
sejam alocados como contrapartida ao Programa Nacional de Despoluição de Bacias 
Hidrográficas em implantação na bacia do rio Paraíba do Sul, pela Agência Nacional de Águas;  

 
Delibera:  
 

Art.1º  Fica aprovado o início da implementação da cobrança pelo uso de recursos 
hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul a partir do ano 2002, nos termos do art. 12 
da Lei nº 9.433, de 1997. 

§ 1º  O início da cobrança se efetivará a partir do atendimento das exigências legais e 
das medidas preparatórias relacionadas no cronograma em anexo e cumpridas, plenamente, as 
condições  a seguir: 
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I- 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 no 02/00; 

II-  Instituição da Agência de Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul, ou entidade com 
atribuições a ela assemelhada, conforme Deliberação CEIVAP nº 05/2001; 

III -  Definição pelo CEIVAP dos usos considerados insignificantes para a bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul; 

IV -  Conclusão, pela Agência Nacional de Águas e pelos Estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais, do processo de regularização de usos de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, conforme cronograma em anexo;  

V -  Definição pelo CEIVAP da metodologia de cobrança para os usos previstos em lei. 

§ 2º  O usuário que não atender à convocação para regularização do uso de recurso 
hídrico será considerado usuário ilegal e inadimplente.  

Art. 2º  Serão cobrados os usos de recursos hídricos, conforme art. 21 da Lei no 9.433, 
de 1997, de acordo com os volumes de derivação, captação, extração de água e lançamentos de 
efluentes.  

§ 1º  Os critérios aplicáveis aos setores industrial e de saneamento (abastecimento de 
água e esgotamento sanitário) são:  

I -  Fica estabelecido o Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,02 (dois centavos 
de real) por metro cúbico, para fins de aplicação da fórmula que integra a metodologia descrita 
em anexo. 

II -  Fica estabelecido o valor de 0,4 (quatro décimos)  para o coeficiente k0, para fins de 
aplicação da fórmula que integra a metodologia descrita em anexo;  

III -  Os valores de Qcap, k1, k2 e k3 referentes à metodologia descrita em anexo serão 
informados pelos usuários, sujeitos à fiscalização prevista na legislação pertinente; 

IV -  A metodologia e os valores do Preço Público Unitário e do coeficiente k0, 
referidos neste parágrafo, vigorarão por 3 (três) anos a partir de início efetivo da cobrança. 

§ 2º Os setores usuários, à exceção dos setores industrial e de saneamento 
(abastecimento de água e esgotamento sanitário), devido às suas peculiaridades de uso dos 
recursos hídricos, serão contemplados com critérios específicos, a serem definidos com a 
participação das instituições envolvidas e aprovados pelo plenário do CEIVAP, conforme prazo 
definido no cronograma anexo a esta Deliberação. 

§ 3º Sobre o montante devido por usuário inadimplente incidirão as multas e 
penalidades cabíveis. 

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. 
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§ 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. 

Art. 4º  Findo o prazo de 3 (três) anos a partir do início efetivo da cobrança, todos os 
usuários de recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul deverão estar outorgados e efetuando 
o pagamento previsto, exceto os usos considerados insignificantes conforme estabelecido no 
inciso III do § 1º do art. 1º desta Deliberação. 

§ 1º Os usuários que não cumprirem ao disposto no caput deste artigo estarão sujeitos às 
penalidades previstas nos arts. 49 e 50 da Lei  no 9.433, de 1997. 

§ 2º  A Agência de Água da Bacia, com o apoio de todas as entidades representadas no 
CEIVAP, deverá realizar um amplo e contínuo programa de divulgação e sensibilização do 
processo de implantação da cobrança na bacia. 

§ 3º  Com uma antecedência mínima de 6 (seis) meses do vencimento do prazo que trata 
o caput deste artigo, esta Deliberação deverá ser reavaliada e propostas as adequações que se 
fizerem necessárias. 

Art. 5º  Os recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul serão aplicados de acordo com o Programa de 
Investimentos e Plano de Recursos Hídricos aprovados pelo CEIVAP. 

Art. 6º  Esta Deliberação deverá ser encaminhada: 

I - Ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para análise e aprovação desta cobrança 
e demais providência necessárias à sua implementação na bacia; 

II - À Agência Nacional de Águas, para a implementação das medidas administrativas 
necessárias para a cobrança pelo uso de recursos hídricos, especialmente aquelas necessárias à 
regularização das outorgas de direito de uso na bacia do rio Paraíba do Sul; 

III - Aos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e organismos de bacia, 
recomendando que, junto 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. 7º Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação, ficando 
revogada a Deliberação CEIVAP nº 03/2001. 

 
 
 

Resende, 6 de dezembro de 2001. 
 
 
 
 
 
 

Presidente do CEIVAP 
 

 
 
 
 
 
 

Secretário do CEIVAP



Deliberação CEIVAP 08/2001 - Anexo I     

Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP                   

CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL A PARTIR DE 2002

2001  2002   
ATIVIDADE                      RESPONSÁVEL DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 REGULAÇÃO DOS USOS NA BACIA
1.1 Resolução de outorga ANA xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx   
1.2 Siistema de Cadastro e Outorga ANA/Estados xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
1.3 Convocatória pública ANA xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
1.4 Campanha de mídia ANA/CEIVAP xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
1.5 Apoio aos usuários ANA/CEIVAP xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
1.6 Integração com Estados ANA/Estados xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx  >
1.7 Elaborar manual de procedimentos ANA xxxxx
1.8 Definição dos usos de recursos hídricos insignificantes CEIVAP xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

2 PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA
2.1 Formatação do plano de recursos hídricos da bacia CEIVAP xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

        
3 APROVAÇÃO DA COBRANÇA
3.1 CNRH delibera sobre proposta de cobrança do CEIVAP CNRH xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
3.2 CNRH delibera sobre dos usos de recursos hídricos insignificantes CNRH xxxxxx xxxxx

estabelecidos pelo CEIVAP
3.3 Definição pelo CEIVAP da metodologia de cobrança para CEIVAP e ETAC xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

todos os usos previstos em lei
    
4 CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ÁGUAS DO CEIVAP
4.1 Formatação e estruturação da Agência de Águas CEIVAP e ETAC xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx    
4.2 Regulamentação e autorização ANA e CNRH      
4.3 Fundação da Agência de Águas do CEIVAP CEIVAP e ETAC xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
 
 
5 IMPLEMENTAÇÃO DA COBRANÇA NA BACIA Ag. CEIVAP e ANA xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx  
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Deliberação CEIVAP nº 08/2001 - Anexo II 
 

Fórmula simplificada para a fase inicial de cobrança pelo uso da água bruta na bacia do rio 
Paraíba do Sul 

 
 

Cobrança mensal total = Qcap  x  [ K0  +  K1 + (1 – K1)  x  (1 – K2 K3) ] x PPU 
 
    Onde:  

              Qcap corresponde ao volume de água captada durante um mês (m3/mês) 

K0  expressa o multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 
1,0 (um) e definido pelo CEIVAP).  

K1 expressa o coeficiente de consumo para a atividade do usuário em 
questão, ou seja, a relação entre o volume consumido e o volume 
captado pelo usuário (ou o índice correspondente à parte do volume 
captado que não retorna ao manancial). 

K2 expressa o percentual do volume de efluentes tratados em relação ao 
volume total de efluentes produzidos (ou o índice de cobertura de 
tratamento de efluentes doméstico ou industrial), ou seja, a relação entre 
a vazão efluente tratada e a vazão efluente bruta 

K3 expressa o nível de eficiência de redução de DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxigênio) na Estação de Tratamento de Efluentes. 

PPU é o Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela 
captação, pelo consumo e pela diluição de efluentes, para cada m3 de 
água captada (R$/m3). 

 

Ou: 

 

C = Qcap x k0 x PPU + Qcap  x k1 x PPU + Qcap  x (1 - k1) x (1 - k2 k3) x PPU 

 1ª Parcela              2ª Parcela                             3ª Parcela 

 
1a Parcela: cobrança pelo volume de água captada no manancial; 

2a Parcela: cobrança pelo consumo (volume captado que não retorna ao corpo 
hídrico); 

3a Parcela: cobrança pelo despejo do efluente no corpo receptor 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAÇÃO CEIVAP N.º 13/2002                                         DE 20 DE JUNHO DE 2002 

 
 
 
 
 

“Aprova recomendação das Câmaras Técnicas de 
Planejamento e Investimento e Institucional relativa à 
hierarquização de novas intervenções estruturais de 
tratamento de esgotos sanitários na Bacia do rio 
Paraíba do Sul, com vistas ao PRODES/ANA” 

 
 

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 a Deliberação CEIVAP n.º 02/2000, estabeleceu hierarquização de 

intervenções na área de tratamento de esgotos domésticos na Bacia do rio Paraíba do Sul; 
 
Considerando que parte das intervenções foi objeto de contrato no âmbito do 

Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRODES, da Agência Nacional de 
Águas, referentes ao ano de 2001; 

 
Considerando que diversos municípios e concessionárias de serviços de saneamento 

solicitaram ao CEIVAP a inclusão de novos projetos de tratamento de esgotos domésticos, 
somando-se àqueles definidos pela Deliberação CEIVAP nº 02/2000;  

 
Considerando a particularidade do PRODES, em que os empreendimentos 

hierarquizados pelos Comitês têm que demonstrar viabilidade financeira para sua execução; 
 
Considerando que o número de projetos constante da Deliberação CEIVAP nº 

02/2000 é reduzido, podendo haver prejuízos na execução de novos empreendimentos no âmbito 
do PRODES, e  

 
Considerando que as Câmaras Técnicas de Planejamento e Investimento e 

Institucional, avaliaram as solicitações e as recomendaram para aprovação pelo Plenário do 
CEIVAP.  

 
 



 
 
DELIBERA:  
 
 

Art. 1º Fica aprovada a inclusão de novos empreendimentos priorizados para 
execução de intervenções estruturais de tratamento de esgotos domésticos na bacia do rio Paraíba 
do Sul, em adição àqueles constantes da Deliberação CEIVAP nº 02/2000.  

 
Art. 2º Os empreendimentos acima referidos, relacionados em ordem de recebimento 

pela Secretaria Executiva do CEIVAP, serão acrescidos à listagem da Deliberação CEIVAP n.º 
02/2000, por estado componente da bacia do rio Paraíba do Sul, conforme quadro de 
hierarquização, em anexo, para fins de participação no Programa de Despoluição de Bacias 
Hidrográficas – PRODES, da Agência Nacional de Águas.    

 
Art. 3º Esta deliberação entra em vigor a partir de sua aprovação pelo plenário do 

CEIVAP. 
 
 

 
Juiz de Fora/MG, 20 de junho de 2002. 

 
 
 
 
 
 

 
       EDUARDO MEOHAS                                             EDILSON DE PAULA ANDRADE 
       Presidente do CEIVAP                                                         Secretário do CEIVAP 
 

 



ANEXO À DELIBERAÇÃO CEIVAP N.º 013/02 
 
COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL  

-  CEIVAP –  
 
 
1. INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS HIERARQUIZADOS 
PELO CEIVAP ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO N.º 02/2000 
 

ESTADO DE SÃO PAULO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS 
São José dos Campos Volta Redonda Juiz de Fora 
Jacareí Resende Muriaé 
Cachoeira Paulista Barra Mansa Ubá 
Queluz Três Rios Santos Dumont 
Pindamonhangaba Agulhas Negras (Resende) Cataguases 
São Luiz do Paraitinga Valença Leopoldina 
Paraibuna Itatiaia Visconde do Rio Branco 
Santa Isabel   
 
2. NOVAS INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS APROVADOS 
POR ESTA DELIBERAÇÃO CEIVAP N.º 013/2002 
 

ESTADO DE SÃO PAULO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Taubaté Nova Friburgo Carangola 
Tremembé   
Guararema   
Lavrinhas   
Arapeí   
Lorena   
Guaratinguetá   
 
3. QUADRO FINAL DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 
HIERARQUIZADOS  PELO CEIVAP PARA A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL  
 

ESTADO DE SÃO PAULO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS 
São José dos Campos Volta Redonda Juiz de Fora 
Jacareí Resende Muriaé 
Taubaté Barra Mansa Ubá 
Cachoeira Paulista Três Rios Santos Dumont 
Queluz Agulhas Negras (Resende) Cataguases 
Pindamonhangaba Valença Leopoldina 
São Luiz do Paraitinga Itatiaia Visconde do Rio Branco 
Paraibuna Nova Friburgo Carangola 
Santa Isabel   
Tremembé   
Guararema   
Lavrinhas   
Arapeí   
Lorena   
Guaratinguetá   
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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; 
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DELIBERA:  
 

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; 
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. 
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§ 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. 
  
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. 
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§ 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. 
 
 
Resende, 4 de novembro de 2002. 
 
 
 
 

 
 
EDUARDO MEOHAS                                      EDILSON DE PAULA ANDRADE 
Presidente do CEIVAP                                              Secretário do CEIVAP 
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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; 

 
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. 
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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. 
 
 
Resende, 4 de novembro de 2002. 

 
 
 
 
 
 

              EDUARDO MEOHAS                                       EDILSON DE PAULA ANDRADE 
               Presidente do CEIVAP                                                     Secretário do CEIVAP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
 

Nota Técnica sobre Usos da Água do Setor Agropecuário 



 

 

ANÁLISE SOBRE AS DEMANDAS HÍDRICAS PARA O SETOR 

AGRÍCOLA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

NOTA TÉCNICA 

A determinação de indicadores, em qualquer ramo do conhecimento, deve ressaltar, de 

forma consistente, as informações e os parâmetros relacionados à grandeza que se quer 

avaliar, para que sejam evitadas conclusões precipitadas. Sendo assim, com o objetivo 

de esclarecer o plenário do CEIVAP, bem como às suas Câmaras Técnicas, a respeito 

das demandas hídricas para o setor agrícola da bacia do rio Paraíba do Sul, a equipe 

técnica do Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ 

apresenta a seguir uma avaliação dessas demandas hídricas nessa bacia, nos Estados de 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, assim como no Brasil, tendo por base o texto 

apresentado no Plano de Recursos Hídricos para a Fase Inicial da Cobrança, Volume 3, 

abril/2002. 

Inicialmente, deve ser ressaltado que os dados utilizados nessa avaliação correspondem 

às seguintes fontes: (1) Censo Agropecuário do IBGE (1995/96); (2) Características do 

Território Brasileiro (IBGE, 1996); (3) Água e Irrigação no Brasil, de CHRISTOFIDIS 

(1997). 

Destaca-se que a bacia do rio Paraíba do Sul possui uma área irrigada de 123.734 ha, 

computada a partir das informações municipais disponibilizadas nos documentos do 

IBGE citados, agregadas por trecho estadual integrante da bacia hidrográfica, como 

apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Área Irrigada na Bacia do Rio Paraíba do Sul por Trechos Estaduais 

 
Trecho Área Irrigada Total 

(ha) 
Mineiro                 21.191  
Fluminense                 66.397  
Paulista                 36.146  
Total                123.734  

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE 1995/1996. 
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Com o objetivo de comparar o valor relativo da área irrigada (123.734 ha) em relação à 

área total da bacia do Paraíba do Sul (5.556.542 ha) com os valores de alguns Estados 

brasileiros, obtidos a partir dos dados disponíveis no IBGE, foi elaborada a Figura 1. 
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 Figura 1 – Percentual Área Irrigada/Área Total 
 
  

Da análise dos valores contidos nessa figura, conclui-se que os valores do indicador 

representado pela relação entre a área irrigada e a área total da bacia ou do Estado 

considerado têm ampla variação, como não poderia deixar de ser, dependendo do local 

analisado. No Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, esse valor é 11,1 vezes maior 

ao correspondente a todo território brasileiro, enquanto na bacia do rio Paraíba do Sul, 

nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, esses valores são, 

respectivamente, 7,2, 5,8, 5,3 e 1,4 vezes o valor considerando todo o país. 

Daí a importância de deixar bem claro o que representa esse indicador, ou seja, o valor 

relativo da área irrigada em relação à área total em análise. Isto não quer dizer que 

as culturas demandem mais ou menos água para irrigação nem que os métodos de 

irrigação sejam inadequados ou não. 
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Se quisermos conhecer a demanda hídrica para as áreas irrigadas e, aí sim, avaliar se as 

culturas demandam mais ou menos água para a irrigação, ou ainda se o método de 

irrigação é adequado ou não, podemos, na falta de dados primários, recorrer aos dados 

secundários disponíveis pelo IBGE e a estudos semelhantes àquele realizado por 

CHRISTOFIDIS (1997). Esse estudo apresenta as demandas hídricas específicas de 

captação e consumo para cada Estado brasileiro, ou seja, as vazões utilizadas por 

hectare irrigado, em geral, expressas em l/s/ha irrigado. Nesse sentido, levando-se, 

também, em conta as áreas irrigadas na bacia do rio Paraíba do Sul, discriminadas por 

Estado, obtêm-se os valores apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2– Demandas Hídricas Estimadas na Bacia do  
Rio Paraíba do Sul por Trechos 

 

Trecho Captação Específica 
(l/s/ha irrigado) 

Consumo Específico 
(l/s/ha irrigado) 

Captação 
 

(m3/s) 

Consumo 
 

(m3/s) 
Mineiro 0,37066 0,22216 7,85 4,71 
Fluminense 0,46287 0,26424 30,73 17,54 
Paulista 0,30825 0,2221 11,14 8,03 
Total  49,73 30,28 

 

É oportuno salientar que, se ponderarmos as demandas específicas (l/s/ha irrigado) para 

cada Estado (Tabela 2), em relação às suas respectivas áreas irrigadas (Tabela 1), 

obteremos as demandas específicas médias para a bacia do rio Paraíba do Sul de 0,4019 

l/s/ha irrigado para a captação e 0,2447 l/s/ha irrigado para consumo. Comparando-se 

essas vazões  com as demandas específicas médias brasileiras, percebe-se que os valores 

são praticamente semelhantes, como indica a Tabela 3.   

 
Tabela 3– Demandas Hídricas Específicas Estimadas para Bacia do 

Rio Paraíba do Sul e Brasil 
Captação Consumo

(l/s/ha) (l/s/ha)

Bacia do rio Paraíba do Sul 0,4019 0,2447
Brasil 0,3728 0,2324  

                                       Fonte: CHRISTOFIDIS (1997) 

É importante ressaltar que esses valores foram obtidos a partir de vazões específicas 

médias estaduais que correspondem à demanda reunida de todas as culturas durante 
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todo ano. Ora, há culturas que consomem mais água que outras, como é o caso do arroz, 

além de culturas que são plantadas apenas em certas épocas do ano. Portanto, os valores 

apresentados deverão ser atualizados a partir do cadastramento dos usuários que está 

sendo elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), assim como pelo novo Censo 

Agropecuário do IBGE. 

Finalmente, se considerarmos um terceiro indicador, que considere os resultados 

apresentados anteriormente, ou seja, obtido pela divisão da demanda hídrica 

absoluta pela área total da bacia ou do Estado considerado, têm-se os valores 

apresentados na Figura 2.  
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 Figura 2 – Relação entre as Demandas para Captação e Consumo e a Área Total 

 

A conclusão que se obtém a partir da análise desse indicador é que ele é semelhante ao 

primeiro indicador, uma vez que a relação entre a área irrigada e a área total da bacia ou 

do Estado é preponderante em relação às variações das vazões específicas, pois essas 

apresentam variações relativas pequenas. 
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Sendo assim, esses valores indicam, por exemplo, que no Estado do Rio Grande do Sul 

esse indicador, em termos médios de captação e consumo, é 10,3 vezes maior que o 

valor considerando todo território brasileiro, enquanto na bacia do rio Paraíba do Sul, 

nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, esses valores são, 

respectivamente, 7,1, 6,2, 4,7 e 1,4 vezes o valor para todo o país. 

Dessa forma, o que prepondera na representação desse indicador é o valor relativo da 

área irrigada em relação à área total em análise. Isto não quer dizer que as culturas 

demandem mais ou menos água para irrigação nem que os métodos de irrigação sejam 

inadequados e, tampouco, que a demanda hídrica absoluta do setor agrícola da bacia do 

rio Paraíba do Sul seja sete vezes maior do que a média brasileira.  

Para facilitar o entendimento são apresentados dois exemplos, o primeiro corresponde à 

bacia hidrográfica A, com área de drenagem de 1.000 ha e área irrigada de 100 ha. O 

segundo corresponde à bacia B, cuja área de drenagem é 100.000 ha  e a irrigada 1.000 

ha. Ambas as bacias apresentam captação específica (C1) de 0,5 l/s/ha irrigado e 

consumo específico (C2) de 0,3 l/s/ha irrigado. 

Tabela 4 -  Resumo dos exemplos apresentados 

(5) 
Ai x Ci/Ad  

 
 l/s/ha 

(6) 
Demanda absoluta  

Ai x Ci 
l/s 

(1) 
Bacia 

(2) 
Área de drenagem (Ad) 

 ha 

(3) 
Área irrigada (Ai) 

 ha 

(4) 
Ai/Ad 

Captação
C1 

Consumo
C2 

Captação
C1 

Consumo
C2 

A 1.000 100 0,1 0,05 0,03 50 30 
B 100.000 1.000 0,01 0,005 0,003 500 300 

 

Observa-se, nos exemplos apresentados, que apesar  do valor correspondente ao terceiro 

indicador (coluna 5) da bacia A  ser 10 vezes maior que o da bacia B, sua demanda 

absoluta (coluna 6) é 10 vezes menor, refletindo a variação da área irrigada entre as 

duas bacias e não o valor dessa área em relação à área de drenagem da bacia (coluna 4). 
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Finalizando, apresentam-se a seguir as principais conclusões sobre as demandas hídricas 
do setor agrícola na bacia do rio Paraíba do Sul que podemos extrair da análise 
apresentada: 

 Os dados atualmente disponíveis no Censo Agropecuário do IBGE (1995/96) 
indicam que a relação entre área irrigada e a área total da bacia é maior que a mesma 
relação para todo o território brasileiro; 

 Os valores correspondentes  à captação e ao consumo específico na bacia, ou seja, a 
demanda hídrica por unidade de área irrigada, são de mesma ordem de grandeza que a 
média brasileira; 

 Após o cadastro em elaboração pela ANA e o novo Censo Agropecuário do IBGE,  
será possível uma avaliação mais precisa sobre as dimensões das áreas irrigadas, assim 
como sobre as reais demandas hídricas do setor agrícola na bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo III 
 

Transparências da Apresentação do Dr. Demétrios Christofidis 



Água
Água da calha

Água da bica
Água do sol

Água
Água da noite

Água da nuvem
Água da saudade
Água da infância
Água dos olhos

Água da bolsa rompida

Nasci

Tupaciguara 22.11.1928

OLHARES SOBRE A POLÍTICA DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL

Demetrios Christofidis



1 - gestão fragmentada dos recursos hídricos;

I I -- OS PRINCIPAIS IMPASSES NO TRATO DOS OS PRINCIPAIS IMPASSES NO TRATO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS NO MUNDO E NO BRASIL SÃO:RECURSOS HÍDRICOS NO MUNDO E NO BRASIL SÃO:

2 - instituições públicas com responsabilidades excessivas;

3 - adoção de preços inadequados para a água;

4 - negligência no atendimento aos pobres;
5 - descaso com a qualidade da água, a saúde humana e o    

meio ambiente;
6 - impactos dos empreendimentos produtivos nos recursos  

hídricos; 

7 - falhas de mercado; e
8 - predominância das ações de aproveitamento sobre o  

desenvolvimento sustentável da gestão integrada e da oferta.



II - OS PROBLEMAS CULTURAIS TÍPICOS DO BRASIL

1 - as deficiências na formação transdisciplinar, no
aprimoramento e a descontinuidade de trabalhos;         

2 - o descuido com o acervo técnico, associado à ineficiente 
difusão de conhecimento;

3 - a descontinuidade administrativa, a paralisação de planos e  
dos programas e a falta de sustentabilidade institucional;

4 - as deficiências de participação, de co-responsabilidade; 
de gestão partilhada e de descentralização;

5 - os sistemas de infra-estrutura hídrica sem conjunto;
6 - a predominância do urgente sobre o importante;

7 - a submissão das finalidades aos meios; e
8 – falta de seriedade dos programas de fortalecimento

institucional.



1 - as regiões e ecossistemas brasileiros de  relevante interesse; 

III - OS AGENTES DAS POLÍTICAS E O SISTEMA DE 
GESTÃO TEM  QUE ADMINISTRAR TAMBÉM AS 

QUESTÕES VINCULADAS

2 - enchentes;  

3 - as secas; 

4 - a poluição; 

5 - a separação no trato das águas de superfície e das águas 
subterrâneas; 

6 - não definição de centros técnico-tecnológicos de referência  
em ciências da terra, águas, vegetação, estudos sociais e 
assuntos vinculados aos recursos hídricos.



O TRABALHO BASEIA-SE EM PRIORIDADES NA OFERTA DA ÁGUA 
ASSOCIADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

AS CRISES COM A ESCASSEZ DOS RECURSOS HÍDRICOS E FASES DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO (SAÚDE, ALIMENTO E VIDA)

Universalização    Quantidade
Equidade               Qualidade



Fonte: ONU e Instituto Ambiental de Estocolmo



Em 12 de outubro de 1999, o Planeta alcançou 6 
bilhões de habitantes



Nas comunidades rurais de menor porte é usual adotarem-se consumos 
da ordem de 80 litros/habitante.dia.

200 Litros/habitante.dia

BANHEIRO: vazos, lavatórios 41%

BANHOS: chuveiros 37%

Uso na cozinha 6%

Bebida 5%

Lavar roupas 4%

Limpeza de casa 3%

Irrigação de jardins 3%

Lavar carros 1%

DIVERSOS USOS DO
MICILIARES DA ÁGUA

Nas moradias o uso da água e 
cerca de 200 litros por habitante 
por  dia (cidades de porte médio).

Eleva-se para 400 
litros/habitante.dia. (em bairros de 
maior poder aquisitivo) 

Reduz-se para 120 
litros/habitante.dia (nas áreas 
periféricas e cidades de menor 
porte). 

Os usos de água para as 
diversas finalidades caseiras é
mais representativo no banheiro (70 
a 82%).



Volumes de água envolvidos na obtenção de bens  industrializados



A ÁGUA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOSA ÁGUA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS



 Consumo direto e equivalente 
(kg/ano) 

Uso consuntivo equivalente 
em água  

Países 
Origem 
Animal 

Origem 
Vegetal 

Total  Litros / ano Litros / dia 

Canadá 521 450 971 971 000 2660 

EUA 458 432 890 890 000 2437 

Itália 235 175 410 410 000 1.123 
Mundo 264 126 390 390 000 1.068 
China 192 108 300 300 000 821 
Brasil 183 104 287 287 000 786 
Índia 118 82 200 200 000 547 

Haiti 65 35 100 100 000 273 

CONSUMO DE GRÃOS POR HABITANTE E EQUIVALENTE CONSUMO DE GRÃOS POR HABITANTE E EQUIVALENTE 
EM ÁGUA, NO MUNDO E NO BRASIL.EM ÁGUA, NO MUNDO E NO BRASIL.



UMA REGIÃO QUE SE 
ENCONTRA PRÓXIMO A SITUAÇÃO 
DE “ALERTA DE ESCASSEZ 
HÍDRICA”, OU SEJA, COM CERCA 
DE 4.650 LITROS POR 
HABITANTE.DIA DEVE DAR 
PRIORIDADE AOS TRÊS 
PRINCIPAIS USOS CONSUNTIVOS, 
QUE CORRESPONDEM A 2.058 
LITROS/HAB.DIA (ANO 2000).

OS PRINCIPAIS USOS CONSUNTIVOS

2.058 L/hab.dia ≅ 752 m3/hab. ano

HÁ TAMBÉM QUE 
GARANTIR ÁGUA (QUANTIDADE E 
QUALIDADE) PARA SUPORTAR A 
VIDA PELOS ECOSSISTEMAS 
(VAZÃO ECOLÓGICA/AMBIENTAL)

ABASTECIMENTO
HUMANAO

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS

PRODUÇÃO TOTAL
DIÁRIA

200

428

1.430

2.058



PROBLEMAS NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL (PQA)

- EROSÃO

- ASSOREAMENTO

- LANÇAMENTO ESGOTOS DOMÉSTICOS

- LANÇAMENTOS ESGOTOS INDUSTRIAIS

- LANÇAMENTO DE DRENAGEM URBANA

QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS?

QUANTIDADE? QUALIDADE? AGRICULTURA DE SEQUEIRO?

LANÇAMENTOS AGRÍCOLAS



Problemas em Recursos Hídricos

1 – Bacia hidrográfica como unidade
de planejamento

2 – Usos múltiplos e integrados

3 – Reconhecimento do valor econômico

4 – Gestão descentralizada e participativa

5 – Prioridade para abastecimento 
humano e dessedentação animal

Combate aos problemas pela 
Política Brasileira

PRINCÍPIOS



Arranjo Institucional

1 – Conselho Nacional de Recursos Hídricos

2 – Comitês de Bacias Hidrográficas

3 – Agências de Águas

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

1 – Planos de Recursos Hídricos

2 – Sistema Nacional de Informações

4 – Organizações civis de recursos hídricos

3 – Enquadramento dos corpos d’água 
em classes de uso

4 – Outorga do direito de uso

5 – Cobrança pelo uso da água
(instrumentos econômicos)



MOÇÃO APRESENTADA:

1 – INFORMAÇÕES

2. ARGUMENTAÇÃO PARA OUTRAS BACIAS

3. TRANSPARÊNCIA

SITUAÇÃO 
ATUAL

SITUAÇÃO 
FUTURO

(5 ANOS)COBRANÇA

CB

CB

POP

AC

POP

CB

AC

? 

?

$

$?
$ +



Planos de 
Bacias

Enquadramento

Outorga

Cobrança

Sistemas 
Setoriais

Sistemas de 
gestão

Sistemas de 
Informações

Sistema de 
Informações

Falta a integração dos instrumentos

Falta a retroalimentação

Falta o agente mais importante: o ser humano

As soluções são baseadas num olhar de abrangência limitada.

O primeiro olhar: Lei 9.433 (8.01.97) e Lei 9.984 (17.07.2000)

Instrumentos: ter no papel (formulação)  e  em seguida implementação

Incompletude e a fragmentação



“A física quântica mostrou que não há partes, em absoluto. 
Aquilo que denominamos parte é apenas um padrão numa teia 
inseparável de relações. Portanto, a mudança das partes para o 
todo também pode ser vista como uma mudança de objetos 
para relações. Na visão mecanicista, o mundo é uma coleção 
de objetos que pouco interagem uns com os outros”, o que hoje 
observa-se estar superado.

(Fritjof Capra, 1997)



Na visão sistêmica, compreendemos que os próprios objetos 
são redes de relações, embutidas em redes maiores. Para o pensador 
sistêmico, as relações são fundamentais. As fronteiras dos padrões 
discerníveis (“objeto”) são secundárias.

A percepção do mundo vivo como uma rede de relações 
tornou o pensar em termos de redes – uma característica-chave do 
pensamento sistêmico. Esse “pensamento de rede” influenciou nossa 
visão da natureza e a maneira como falamos a respeito do 
conhecimento científico.



REALIMENTAÇÃO

“Um laço de realimentação é um arranjo circular de 
elementos ligados por vínculos causais, no qual uma causa 
inicial se propaga ao redor das articulações do laço”, de modo 
que cada elemento tenha um efeito sobre o seguinte, até que o 
último “realimenta” o efeito sobre o primeiro elemento do 
ciclo. A consequência desse arranjo é que a primeira 
articulação (“entrada”) é afetada pela última (“saída”), o que 
resulta na auto-regulação de todo o sistema, uma vez que o 
efeito inicial é modificado cada vez que viaja ao redor do ciclo. 
A realimentação, nas palavras de Norbert Wiener, é o 
“controle de uma máquina com base em seu desempenho 
efetivo, e não com base em seu desempenho previsto”. 

A teia da vida (Fritjof Capra, 1997)



PRIMEIRO OLHAR
OLHAR NECESSÁRIO PORÉM LIMITADO

Os instrumentos de gestão da água previstos na Política 
Nacional de Recursos Hídricos.

Os Planos de Recursos Hídricos.

O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

O Enquadramento dos Corpos de Água.

A Outorga de Direito de Uso. 

A Cobrança pelo Uso da Água, são ou não suficientes para 
solucionar os impasses da gestão dos recursos hídricos no Brasil.

“O SER CRIADO” 



SEGUNDO OLHAR
O OLHAR COMPLEMENTAR: A inclusão do agente 

essencial, O SER QUE SABE!

A Política Pública de Recursos Hídricos valoriza seu 
principal elemento de gestão que é o ser humano?

Este agente está treinado, capacitado e motivado, num 
contexto de planos de carreira, associados à existência de 
um arcabouço legal, institucional, organizacional 
adequadamente concebido?

O agente atual envolvido com a água está interessado em 
alcançar uma adequada Política e um Sistema de 
Gerenciamento Integrado e eficaz?

“O SER CRIATIVO”



TERCEIRO OLHAR
OLHAR ESSENCIAL: A consciência reflexiva.

O ser que O ser que sabe que sabe!

Há necessidade de inserir o ser humano numa dimensão de 
discernimento mais elevada, essencial, ética e consciente para 
que a Política e o Sistema de Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos ocorram a contento. 

As políticas da água devem possibilitar o alcance da dimensão 
que associe ao conjunto instrumental científico-tecnológico  o 
ser humano num maior dinamismo,  na energia e  
luminosidade requeridos aos desafios com a água e que os 
atributos de forma sejam associados aos atributos da 
consciência reflexiva.

“O SER CRIADOR”



CAMINHOS PARA OS NOVOS OLHARES

CAMPOS PARADIGMA SUPERADO PARADIGMA EMERGENTE
AUTO AFIRMATIVA INTEGRATIVO

PRODUTIVO (1) - Reserva de mercado - Internacionalização
- Padronização de mercado - Segmentação diferenciados
- Massificação de produtos - Terceirização
- Produção na fábrica - Produção domiciliar e terceirizada
- Informação padronizada - Informação em redes tanto globais como

  alternativas segmentadas e globais

EMPRESARIAL - Verticalização e rigidez na - Horizontalização matricial e democratiza-
EMPRESARIAL    hierarquia organizacional   ção organizacional
ORGANIZACIONAL (1) - Lentidão das grandes burocracias - Flexibilidade e agilidade através de 

  pequenas unidades



CAMINHOS PARA OS NOVOS OLHARES

(continuação)
CAMPOS PARADIGMA SUPERADO PARADIGMA EMERGENTE

AUTO AFIRMATIVA INTEGRATIVO

 - Especialização de conhecimentos - Conhecimento interdisciplinar
- Autonomia nas funções - Articulação e integração de funções

TRABALHO (1) - Trabalho por especialização - Visão sistêmica/holística
- Tecnologias estáveis - Tecnologia em evolução
- Rotinas simplificadas e estáveis - Competividade e mudança
- Produção em série com mão-de-obra - Produção diversificada, treinamento
  semiqulificada   contínuo
- Modelo burocrático (administração - Modelo gerencial (administração por
  de rotinas)   resultado)

RECURSOS - Desenvolvimento predatório - Desenvolvimento sustentável
NATURAIS (1) - Uso abusivo dos recursos naturais - Uso equilibrado/racional dos recursos naturais
 - Abundância de recursos naturais - Limitação/escassez de recursos naturais

 



CAMINHOS PARA OS NOVOS OLHARES

(continuação)
CAMPOS PARADIGMA SUPERADO PARADIGMA EMERGENTE

AUTO AFIRMATIVA INTEGRATIVO
 - Intervencionismo estatal e mercado interno - Liberalismo econômico e mercado aberto

- Centralização de poder nacional - Globalização e descentralização de poder
POLÍTICO (1) - Instituições nacionais - Redes globais e locais

- Democracia representativa e nacional - Democracia representativa
- Representação das maiorias - Representação das minorias
 - Produção diversificada, treinamento contínuo
 - Modelo gerencial (administração por resultado)

MOVIMENTOS - Sindicalismo - Defesa do consumidor
OFICIAIS (1) - Público/estatal - Parcerias de Poder Público com Privado
 - Governo Federal sobrepuja o Estadual que - Governo Federal tem papel diferente do Estadual e

  sobrepõe-se ao Municipal   distintos do Municiapl sendo complementares
- Descentralização das funções públicas, ONGs e

   setor privado
MODELO - Modernidade - Pós-modernidade
CULTURAL (1) - Individualismo - Coletividade, revalidação da comunidade (família,
 - Hedonismo, consumismo e progresso   vizinhança, poder local, consolhos e comitês)

  (tecnologia, ciência, modernidade) iluminista - Atendimento às necessidades básicas
- Domínio dos recursos naturais - Emocional/espiritualismo, esoterismo, romantismo,
- Hegemonia das relações produção e consumo   intuição
 - Predomínio da escassez dos recursos naturais

- Valorização do social e do cultural



(continuação)

CAMPOS PARADIGMA SUPERADO PARADIGMA EMERGENTE
AUTO AFIRMATIVA INTEGRATIVO

 - Racional - Intuitivo
- Análise - Síntese

PENSAMENTO (2) - Resucionista - Holístico
- Linear - Não linear

 - Expansão - Conservação
VALORES (2) - Competição - Cooperação
 - Qualidade - Qualidade

- Dominação - Parceria

CAMINHOS PARA OS NOVOS OLHARES



DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NA GESTÃO DISCIPLINAS ENVOLVIDAS NA GESTÃO 
DE RECURSOS HÍDRICOSDE RECURSOS HÍDRICOS



ciclo virtuoso     

Fase 4 (+,+)
desenvolvimento sustentável

Subir  e evoluir

Fase 3 (+,∆ +)
o despertar da sustentabilidade

Integrar, consolidar e
preservar

Fase 2 (-,∆ +)
A ruptura com o insustentável

Diferenciar, 
separar e negar

Fase 1 (-,∆ -) 
Desenvolvimento não sustentável 

ciclo vicioso

Descer, regredir

ESPIRAL DE MELHORIA NA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
HÍDRICOS DE FORMA CRESCENTE E SUSTENTÁVEL.

diferenciar
separar
negar

subir
evoluir

integrar
consolidar
preservar

descer
regredir

ONDE ESTAMOS HOJE?



O SEGUNDO OLHAR: CONSIDERAÇÃO DO AGENTE ESSENCIAL 
“O diferenciar, separar e negar.

A RUPTURA COMO INSUSTENTÁVEL

1 -Rever e fortalecer o papel das políticas públicas em águas

2 - A ampliação da participação dos debates e da gestão 
interorganizacional com base numa orientação principal 

3 - A geração de instituições fortes e eficientes

4 - O exercício da transparência e o resgate da confiabilidade

5 - A ampliação do conhecimento transdisciplinar junto aos 
Comitês de Bacias e Agências de Água.



Disciplinaridade

Pluridisciplinaridade

Interdisciplinaridade

Transdisciplinaridade

A transdisciplinaridade, como prefixo “trans” está ao mesmo tempo entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu 
objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a 
unidade do conhecimento.

A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina 
para outra. Envolve: a) um grau de aplicação; b) um grau epistemológico; e 
c) um grau de geração de novas disciplinas. 
A interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade também 
permanece inscrita na pesquisa disciplinar.

A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e 
única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo. A pesquisa 
pluridisciplinar traz um algo a mais à disciplina em questão.



olhar reducionista

“olhar reducionista”; setorial, 
disciplinar, departamentalizado, 
especialista, vertical, de 
superfície, parcial, tendencioso, 
auto-interessado, materialista.

Caixa contentora das áreas problemas em recursos hídricos:Caixa contentora das áreas problemas em recursos hídricos:
Visão fragmentadaVisão fragmentada

CAIXA DA VERDADE



As duas faces 
da verdade

“O DESPERTAR DA SUSTENTABILIDADE”

“Integrar, consolidar e preservar”

Eliminação do dualismo “A inclusão dos outros”. A 
inclusão plena dos agentes: interior e exterior.



As 4 faces da verdade

eu isto

nós isto

Interior
Caminhos do Lado Direito

SUBJETIVO
Veracidade
Sinceridade
Integridade

Confiabilidade

Pode-se confiar no cartógrafo?

Imparcialidade
Encaixe cultural

Compreensão mútua
Retidão

INTERSUBJETIVO
Os sujeitos se compreendem?

Exterior
Caminhos do Lado Esquerdo

OBJETIVO
Verdade

Correspondência
Representativa
Proporcional

O mapa combina com o território?

Encaixe funcional
Teia da teoria de sistemas
Funcionalismo estrutural
Rede de sistemas sociais

INTERSUBJETIVO
Os objetivos se encaixam?
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O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: “Subir e evoluir”



A TERAPIA DO AMBIENTE, DA ÁGUA 
E DO INDIVÍDUO ENVOLVE UMA 
ABORDAGEM INTEGRAL EM TODOS 
OS QUADRANTES

O INTERIOR: Individual e coletivo

O EXTERIOR: Individual e coletivo



A POPULAÇÃO PODE TER 
CERTEZA QUE OCORRE:

-verdade;

- veracidade;

- encaixe funcional; e

- imparcialidade?



IMPARCIALIDADE

“Enquanto as abordagens do Inferior Direito 
tentam explicar como os objetos se encaixam em um todo 
funcional ou teia total de processos empíricos, as 
abordagens do Inferior Esquerdo tentam entender como os 
sujeitos se encaixam, em atos de compreensão mútua.”

Se nós dois, você e eu, vamos ser parceiros, temos de 
conviver não somente o mesmo espaço empírico e físico, 
mas também o mesmo espaço intersubjetivo de 
reconhecimento mútuo. Vamos ter de encaixar não 
somente nossos corpos no mesmo espaço objetivo, mas 
nossos sujeitos no mesmo espaço cultural, moral e ético. 

“Vamos ter de encontrar meios de reconhecer e 
respeitar os direitos um do outro, e os da comunidade, e esses 
direitos não podem ser encontrados de maneira objetiva, nem 
dependem de minha própria sinceridade individual, nem de 
que eventos empíricos sejam funcionalmente encaixados: 
dependem, em vez disso, de que nossas mentes se encaixem 
num espaço intersubjetivo que permita a cada um de nós 
reconhecer e respeitar o outro. Não necessariamente 
concordar um com o outro, mas reconhecer um ao outro – cujo 
oposto, falando simplesmente, é a GUERRA” (O CONFLITO).

“Isso quer dizer que estamos interessados não apenas na 
VERDADE, na VERACIDADE e no ENCAIXE 
FUNCIONAL: estamos interessados em imparcialidade, 
retidão, bondade e justiça”.

Ken Wilber



2 - A valorização da solidariedade: 
o senso comum ético

1 - O exercício da  participação: 
o senso comum político

O caminho da transição para o novo olhar: 
do Ser humano como agente essencial: para o Ser 
humano consciente

3 - O despertar do reencanto: 
senso comum estético

4 - O rumo à consciência reflexiva:
o ser que sabe que sabe e que considera o outro ser

5 - A inclusão da quinta dimensão:
O plano da existência consciente





1. A VISÃO FRAGMENTADA

IMPASSES AGRUPADOS - SETE ÁREAS  PROBLEMA

2. A INCAPACIDADE INSTITUCIONAL

5. AS SUBMISSÕES AO ACESSÓRIO

3. AS DEFICIÊNCIAS NO DOMÍNIO DISCIPLINAR

4. AS DESCONTINUIDADES

6. A FALTA DE MEMÓRIA

7. A NÃO EXISTÊNCIA DE UM PROJETO COMUM



As soluções para os problemas da 
Bacia do Paraíba do Sul estão sendo 
propostos pela forma:

- auto afirmativa?

- integrativa?

- objetos vistos como?

- ou como relações.



Organização, integração, 
participação, co-responsabiliade, 

motivação, projeto comum, 

Ser que está consciente da importância do outro SER
SER que “permite” o outro SER

Quarta dimensão: Dinamismo

POLÍTICAS PÚBLICAS FORTES E CONFIÁVEIS

O Olhar da Consciência

O Olhar das Políticas Públicas

A evolução dos instrumentos de gestão dos recursos hídricosA evolução dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos

Constituição Federal (1988)

Lei nº 9.433 (1997)

Lei nº 9.984 (2000)

TER implementado os instrumentos
Um pacote (volume: Tridimensional)

TER os instrumentos no papel

Planos de Recursos Hídricos
Sistemas de Informações

Enquadramento dos Corpos de Água
Outorga do Direito de Uso da Água

Cobrança pelo Uso da Água

Instrumentos de gestão

O Olhar Instrumental



A dinâmica da evolução humana e dos sistemas correlatos

Dinamismo da 
consciência

Profundidade da 
consciência

Planitude da 
consciência

Atributos da 
simetria da 
consciência5º

7º

6º

Comunicação e reconciliação

O plano da existência consciente
Solidariedade e construção

5ª dimensão

Superação

6ª dimensão

A profundidade da existência consciente

O dinamismo da existência consciente

Maturidade inicial da civilização planetária

7ª dimensão

Meta-Universo/Lucidez pura

Consciência

8ª dimensão
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2000 d.C.

1º

Arcáica/consciência contraída Unidimencional

Eras Dimensões Símetrias

Atributos da 
simetria da 
forma

Dinamismo 
da forma

Profundidade 
da forma

Planitude 
da forma

3º

2º

4º

Civilizações agrárias

Bidimencional

O Plano da existência material

Científico-industrial

Tridimensional
As profundidades da existência material

4ª dimensão

O dinamismo da existência material

Forma

Fonte: Adaptado de Elgin (1993:120)

Caçadores-coletadores

1700 d.C.

10 mil anos

35 mil anos



Encontro do EU

Acrescenta o modo qualitativo

QUINTA DIMENSÃO
Ser Criador

Atributos da Consciência

Novo Mundo
2000

Outono e
Transição

(1970 a 2000)

1970

Verão
(1900 a 1970)

1900
Primavera

(1750 a 1900)

consciência,
DiferençasDVD

Vídeoambientalistas

Satélites
Computadores Física quântica/psicologia

1969 - Homem na lua SuburbiosAviões à jato
Bombas,

Televisão,
1960 - Acesso ao rádio

Automóvel (gasolina, petróleo), avião, eletricidade, telefone
DINÂMICA DA FORMA
QUARTA DIMENSÃOModo quantitativo Ser Criado

Produção rápida e em massa, urbanização
Produtividade

1765 ------- 1ª máquina à vapor (locomotivas, navios, fábricas
O EU separado Química, astronomia, física e biologia

TRANSIÇÃO DA ERA AGRÁRIA
Descoberta do mundo novo

TERCEIRA DIMENSÃO Atributos
Da forma

1700

1500

1800



Valores Éticos

Ampliação do Conhecimento

Transparência, Confiabilidade
Sistemas de Informação

Salto Quântico

Fortalecer e tornar   as     instituições eficientes

Nó Quali-Quantitativo

Melhorar a gestão inter    institucional
Integrar os sistemas, os    instrumentos, os
planos e os projetos

Planos / Projetos de Vida
Motivação

Deslumbramento

Crescimento Espiritual

Sistemas de Informações / Comunicações

Enquadramento / Entendimento

Outorga / Parceria
Cobrança / Desejo de Ajudar

A B C D E

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

F

Política e Sistemas
Estaduais de Recursos
Hídricos

Instrumento,
Política e Sistema
Nacional de Recursos Hídricos

Políticas Públicas
setoriais Correlatas

Instrumentos Econômicos

Educação ambiental

Persuasão

Cooperação 
Técnica$ Instrumentos

Financeiros

Fortalecer 
Organizar
Integrar

REENCANTAMENTO

SOLIDARIEDADE E CONSTRUÇÃO

VOLUME

ÁREAS PROBLEMAS

1 – a visão fragmentada

2 – a incapacidade institucional

3 – as deficiências humanas

4 – as descontinuidades

5 – as submissões ao acessório

6 – a falta de memória

7 – a não existência de um 
projeto comum

SOLIDARIEDA DE CONSTRUÇÃO

PARAÍBA DO SUL



Toda gradação contém a 
possibilidade e a certeza dos graus 
além dela: o emergir de formas e 

poderes cada vez mais 
desenvolvidos, aponta para formas 
mais aperfeiçoadas e poderes 

maiores além deles, e cada energia 
de consciência e dos seres 

consciente adequados, torna real a 
possibilidade do surgimento de uma 
consciência maior além e de uma 

ordem maior de seres
Sri Aurobindo



Hexágono que representa o cristal de água 
decorrente da mensagem: SABEDORIA

É da natureza do homenm transcender a 
sí mesmo.

A instituição deveria enteder que sua 
natureza é transcender a sí mesma para 
melhorar a condição dos excluídos e 
promover o desenvolvimento sustentável

Crenças

Tradição
Valores

Cultura

Saúde
Saneamento

Nutrição
Dietas

Conhecimento

Saber
Educação

Meio Ambiente
Educação

Olhar Integral do
Meio Ambiente

Agricultura/Pecuária
Alimentos

Comidas/Regionais

Olhar além do ver

Integração Planitude (2ª dimensão             Reino: Mineral
Profundidade (3ª dimensão)     Reino: Vegetal
Dinâmica (4ª dimensão)           Reino: Animal
________ (5ª dimensão)           Reino: ______
________ (6ª dimensão)           Reino: ______
________ (7ª dimensão)           Reino: ______

Água



Água da saúde, do alimento, da vida;
água de muitas dimensões,
da planitude,
da profundidade,
e do dinamismo;
água da forma e da consciência;
reflexiva, oceânica e fluída;
que possibilita a comunicação, solidariedade e 
superação, que direciona a percepção integral e a 
maturidade inicial,
que mostra que a evolução humana está dependente 
do seu desenvolvimento sustentável.
Água viva, água que limpa o corpo
Água que purifica as energias
Água que leva à luminosidade.

Cresci

D. Christofidis, 02/11/2001



NO CASO CO PARAÍBA DO SUL

AS PERGUNTAS QUE SURGEM SÃO: HÁ

Emagrecimento? Perda de vazão, transposição

Adoecimento? Erosão, assoreamento, resíduos líquidos 
domésticos, industriais, resíduos sólidos.

Obesidade? urbanismo, ocupação desordenada, 
impermeabilização, drenagem urbana (perda de 
regularização e qualidade)



CAUSAS: Políticas fragmentadas

Equívocos do poder público

Falta de conhecimento

Insuficiente nível de discernimento

VAI-SE MUDAR A FORMA DE OLHAR e DE 
FORMA DE TENTAR SOLUCIONAR VENDO SÓ 
COM UM OLHO SETORIAL, ESPECIALISTA, 
INCOMPLETO?

VAMOS INSISTIR EM OLHAR SEM PENSAR 
NO INTEGRAL?



CENÁRIO ATUAL: CONTA USUÁRIO (Antes da Cobrança)

R$ TOTAL (R$)

- Consumo mensal de água 10,00

- Rebatimento pelo uso do sistema 

de    esgotos domiciliar 10,00 20,00

CENÁRIO FUTURO IMEDIATO: 

CONTA USUÁRIO (Logo após a cobrança) R$ 20,40



CENÁRIO ATUAL NA BACIA HIDROGRÁFICA (1) ANTES DA COBRANÇA (vide 
PQA) + (?)

1: ALTA DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA POR DIFERENTES CAUSAS

As ETAS dos Sistemas de abastecimento de água potável estão com sobrecarga tendo que 
operar acima da capacidade inicialmente planejada e consomem parcela elevada dos 
recursos da tarifa de água da concessionária.

SUPOSIÇÃO: dos Reais 10,00 que ocorreM numa conta de uma família cerca de R$ 2,00 
(20%) são pela necessidade de tratamento adicional acarretado pela 
contaminação/poluição exagerada da água que chega às ETAS.

Estes R$ 2,00 de custo adicional aumentam para R$ 4,00 (quando cobrado o rebatimento 
para atender ao esgotamento sanitário).

PERGUNTA: Tem-se conhecimento do custo atual de tramento?



CENÁRIO FUTURO (2) APÓS A COBRANÇA

-O Comitê/Agência de bacia adotam providências em seus 
âmbitos de atuação e em consequência melhoram a 
qualidade da água.

- Tal cenário reduz a despesa nas ETAS, para água se 
tornar potável, digamos em R$ 1,50, o que corresponde a 
uma potencial redução de R$ 3,00 na tarifa inicial devido a 
tarifa para o sistema de esgotos.

PERGUNTA: Esta economia será repassada ao 
consumidor?



RESERVA



ENTIDADES ESTADUAIS

- Secretarias de Meio Ambiente
- Conselhos Estaduais de Meio Ambiente
- Unidades do IBAMA

O
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MODO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Entidades Federais

Gestão da oferta, 
proteção, recuperação, 
revitalização otimização  e 
de uso integrado da água

MMA
- SRH
- ANA
- IBAMA
- Secretarias de Meio 
Ambiente
- Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente

INICIATIVA PRIVADA

Fundações, Institutos, Comitês, 
Consórcios e Agências de bacia, 
ONGs;Sociedade Civil Organizada, 
Usuários, Associações: ABRH, 
ABES, ABID... O

FE
R

TA

UNIÃO
Entidades Internacionais

Legislativo Federal,
Confederações (CNA, CNI ...)

Associações (Abrh, Abes, Abid)
Associações, ONGs, Agências, 
Comitês, Consórcios de bacias 

hidrográficas.
População

G

Usos  consuntivos

Assimilação de resíduos 
líquidos domésticos, 
industriais e agropecuários

Perdas/Evaporação da água em 
reservatórios (Energia, 
abastecimento doméstico, 
irrigação, piscicultura, lazer, etc

Abastecimento de água domiciliar

Abastecimento de água industrial e agroindustrial

Irrigação

Dessedentação de animais (pecuária

Produção de alimentos

MS MME

MI

SEDU

MS

SIH

IRRIGANTES

MI

SECRETARIAS
ESTADUAIS

IRRIGANTES SEDU

IRRIGANTES
MI

SEDU

ESTADOS

SAÚDE
1 2

C
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A

MODO APROVEITAMENTO REFERENTE AOS USOS

3

CODEVASF, Estados, Muncípios, Iniciativa Privada

CODEVASF
CHESF

U
S

O
S

D
E

Á
G

U
A

3 Vida

ESTADOS

1+2+3 MMA

CONVENÇÃO

Trincheiras de limites
Zonas

Pontes de alianças

Alianças naturais

Conflitos

Usos que causam perdas de quantidade
ou de qualidade das 
águas para certo uso 
desejado.Energia hidrelétrica

Navegação fluvial

Recreação

Lazer/Esporte

Pesca

Paisagístico

MME

MT

Usos não consuntivos

(Uso) Manutenção dos 
ecossistemas (fauna/flora)

CHESF

CHESF

Dinâmica
Oportunidade:
- climática;
- Política



ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO
• Implementar Arranjo Institucional para a Gestão

• Aprovar e Regulamentar a Legislação

• Implantar Programa de Comunicação Social

• Implantar Cobrança pelo Uso da Água

• Implementar o Projeto Inicial

• Otimizar a Aplicação dos Recursos Públicos

• Incentivar a Prática de Tarifas Realistas

• Fomentar a Participação do Setor Privado

• Promover o Fortalecimento Institucional

• Desenvolver Bases Cartográficas e Projetos Básicos



DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL 
DE INVESTIMENTOS - TEMAS PRIORIZADOS

1. Saneamento Básico

2. Resíduos Sólidos

3. Enchentes e Drenagem Urbana

4. Controle de Erosão

5. Poluição Industrial

6. Poluição Difusa (Agricultura)

7. Reservatório de Funil

8. Modelo de Gestão dos Recursos Hídricos

9. Recursos Pesqueiros

10. Análise Ambiental do Programa



MÓDULO 1

Gestão de 
Recursos Hídricos

MÓDULO 2

Recuperação da 
Qualidade Ambiental

MÓDULO 3

Proteção e Aproveitamento de 
Recursos Hídricos

Planejamento Gerenciamento

Monitoramento 
e Informações

Assistência e 
Apoio Técnico



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
 

Atas e Memórias de Reunião sobre a  
Gestão Integrada do Paraíba do Sul/Guandu 

 
 
 



MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COMITÊ DO GUANDU 
 
Local: Universidade Rural 
 
Data: 12/09/02 
 
Participantes: A Diretoria do Comitê (5 dos 6 diretores), um número expressivo de 
membros do Comitê (superior a 20, o comitê é composto por 30 membros) e convidados; 
Enviarei a lista dos participantes (convidados e membros) assim que eu receber da 
secretaria executiva. 
 
Assuntos Tratados: 
 
1 - Cronograma das reuniões ordinárias. 
 

Foi decidido por uma reunião ordinária em Dezembro e, se necessária, será marcada 
uma reunião extraordinária antes de dezembro. 
Hélio Vanderlei, secretário da Prefeitura de Paracambi, informou que na próxima 
reunião será apresentado o levantamento realizado nas prefeituras municipais 
localizadas na bacia do rio Guandu sobre as carências de cada município em relação ao 
saneamento ambiental (esgotamento sanitário, destinação dos resíduos sólidos, 
drenagem, etc) e à educação ambiental. 
 

2 – Necessidade de recursos financeiros para o funcionamento do Comitê. 
 

Diversas alternativas foram discutidas e serão avaliadas pelas Câmaras Técnicas, entre 
as quais se destacam: 
 

  recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM), que 
prevê apoio aos comitês de bacia; 

 
 recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI), que, no 

entanto, necessita ser operacionalizado, uma vez que há recursos provenientes 
da compensação financeira que poderiam ser depositados na conta desse fundo; 
Duas resoluções elaboradas pelo antigo Secretário de Saneamento e Recursos 
Hídricos, Luis Henrique Lima, na condição de presidente do Conselho Gestor 
do FUNDRHI (Nº 16 e 18) apresentadas do D.O. de 27/03/02, tratam, 
respectivamente, do Regimento Interno do fundo e do Estabelecimento  
Critérios e Normas Operacionais para aplicação dos recursos provenientes do 
fundo. Apesar dessas resoluções, que segundo o representante atual da 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos precisam ser revistas, não é 
possível operacionalizar o fundo, pois a ANEEL deposita os recursos na conta 
do Governo do Estado, que não repassa para a conta do fundo. 

 
 cobrança pelo uso da água antecipada de alguns usuários; 

 
 contribuição espontânea de alguns usuários.  



 
3 -  Propostas da ANA para integração da gestão do Guandu/Paraíba do Sul 
 

O Secretário Executivo do Comitê, Eduardo Nicodemus, fez um relato da 
reunião de 15/07/02, realizada na SERLA, e apresentou as propostas 
apresentadas pela ANA e discutidas, naquela reunião, com o Presidente, 
Diretores e Superintendentes da ANA, Diretoria do Comitê Guandu, Diretoria 
do CEIVAP, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Rio de Janeiro e 
Representantes do Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do Rio de Janeiro. 
 
Foi ressaltado também que a ANA, com o objetivo de contribuir com essa 
integração, estabeleceu Convênios com as duas secretarias envolvidas com 
recursos hídricos no estado, SEMADS e SESRH, visando elaboração do Plano 
de Recursos Hídricos/Plano de Investimentos da bacia do Guandu e implantação 
das obras de desvio do rio dos Poços e que, também, propôs que os 
procuradores da ANA e das secretarias citadas se reunissem para estudar as 
formas institucionais viáveis para as alternativas apresentadas. 
 
Houve diversos comentários, a respeito das propostas, de praticamente todos os 
setores integrantes do Comitê. A opinião dominante é favorável à integração da 
gestão Guandu/Paraíba do Sul, no entanto, entende que Comitê está realizando a 
sua primeira reunião e, portanto, precisa de tempo para avaliar todos os aspectos 
dessa integração; mas, alguns membros expressaram o desejo de autonomia para 
o Comitê e que, sempre, seja convidado a participar de todos os planejamentos e 
eventos relacionados com o Guandu, entre os quais foram citados: a reunião 
com os procuradores da ANA e da SEMADS e SESRH, nas discussões sobre o 
Plano de Recursos Hídricos/Plano de Investimentos da bacia e no Projeto de 
desvio do Rio dos Poços. 
 
O representante da SEMADS, Rafael Ribeiro, informou que a reunião entre os 
procuradores será realizada amanhã, dia 13/09, na SEMADS, e convidou os 
interessados a participarem, e expressou a idéia dominante na reunião, 
ressaltando que: (a) o Comitê tem que participar das fases de planejamento e 
elaboração do Plano de Recursos Hídricos/Plano de Investimentos; (b) o comitê 
não abre mão da gestão na bacia, ou seja, autonomia: (c) a outorga de direito 
pelo uso da água no rio Guandu é estadual; (d) a gestão do Guandu deve ser 
integrada a do Paraíba do Sul; (e) o Comitê do Guandu é recente e, portanto, 
precisa de um tempo para decidir sobre os pontos relevantes dessa integração, 
exercendo sua autonomia, sem se sentir pressionado. 
 
É importante registrar duas posições completamente opostas, a primeira do 
representante da Gerdau, Leonardo Sambaquy: “Essa integração é difícil, ela 
acabará com o Comitê do Guandu, precisamos ser soberanos na gestão e saber 
primeiro quais as ações previstas no Plano de Recursos Hídricos/Plano de 
Investimentos”. A segunda, do representante do Sindicato dos Mineradores de 
Areia do Rio de Janeiro, Marcelo Berbert: “É muito importante essa integração, 



as pessoas  deveriam decidir logo, eu quero que o Comitê do Guandu se integre 
com o CEIVAP”. 
 
O Secretário Executivo do CEIVAP, Edílson de Paula, ressaltou: que a 
integração é uma boa oportunidade para se recuperar as duas bacias, investindo 
em ações aprovadas pelos comitês de forma autônoma e que a vinculação 
hídrica das duas bacias impõe essa integração.  
 

 4 – Criação de Câmaras Técnicas 
 

Foram criadas duas Câmaras Técnicas: de Instrumentos de Gestão, Institucional 
e Legal e a de Planejamento, a serem regulamentadas pela Diretoria do Comitê. 
 

5 – Propostas Aprovadas 
 

Foram feitas algumas propostas e aprovadas as seguintes: 
 
O Comitê do Guandu enviará correspondência ao CEIVAP, ANA, SEMADS e 
SESRH se posicionando favorável à integração da gestão com o Paraíba do Sul, 
mas indicando um prazo (que na minha opinião deverá ser, no máximo,  de 
um ano) para decidir sobre os instrumentos de gestão envolvidos nessa 
integração; nessa correspondência solicitará, também, que o Comitê seja 
convidado a participar de todos os planejamentos e eventos relacionados com a 
bacia do rio Guandu, no momento, no projeto de desvio do rio dos Poços, no 
Plano de Recursos Hídricos/Plano de Investimentos e nas reuniões com os 
procuradores da ANA e do Estado sobre o arranjo institucional. (recomendo 
que ANA envie para o Comitê do Guandu convite para participação em 
tudo relacionado com a bacia, ajudará na integração e criará uma imagem 
boa de transparência e participação).  
 
Enviará correspondência a ANA solicitando mais detalhamento sobre as três 
propostas de integração, incluindo questões jurídicas a serem discutidas com a 
SEMADS e a SESRH, concessão de outorgas, metodologias de cobrança, 
investimentos, etc. 
 
Enviará correspondência à SESRH e à ANEEL, objetivando  operacionalizar o 
depósito dos recursos da compensação financeira do setor elétrico na conta do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos, tornando-o utilizável pelos comitês de 
bacia do Estado do Rio de Janeiro. 
 
O tempo não foi suficiente para se discutir todos os pontos agendados. Sendo 
assim, será marcada outra data para se discutir toda a agenda prevista para essa 
reunião. 
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COMITÊ GUANDU 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 12/09/2002 
 

1. A pauta proposta e encaminhada por e-mail pela Diretoria Colegiada para a  reunião, foi a 
seguinte: 

 
1.1. Cronograma das Reuniões Ordinárias da Plenária do Comitê no ano de 2002. 
1.2. Identificação das necessidades de investimento e operação da sede do Comitê e forma de 

captação. 
1.3. Apresentação e discussão da "Proposta de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos 

das Bacias do Rios Paraíba do Sul e Guandu", apresentada pela Agência Nacional de Águas 
- ANA. 

1.4. Relatos sobre o andamento dos programas que estão sendo desenvolvidos em parceria pelo 
Governo do Estado e ANA na área de atuação do Comitê: A) Dr. Jefferson Silveira Martins - 
Presidente da SERLA: Plano de Investimentos ; B) Dr. Luiz Carlos Rodrigues - Subsecretário 
Adjunto de Recursos Hídricos: Desvio do Rio dos Poços. 

1.5. Discussão sobre a criação da Câmara Técnica Temporária de Consolidação de Informações 
e  Primeiro Plano de Bacia. 

1.6. Assuntos Gerais. 
 
 
2. O encaminhamento foi o abaixo descrito: 
 

2.1. Cronograma das Reuniões Ordinárias da Plenária do Comitê no ano de 2002. 
 
2.1.1. A Secretaria Executiva do Comitê propôs, para até o final do corrente ano, uma 

freqüência de reuniões plenárias maior que a trimestral, prevista em regimento. 
2.1.2. Mediante argumentos contrários, especialmente das representações da ANA e FGV, foi 

decidido manter-se o previsto em regimento. 
2.1.3. Foi decidida a realização de uma Reunião Ordinária Plenária na primeira quinzena de 

dezembro e, se necessário, a convocação de nova reunião extraordinária. 
 
 

2.2. Identificação das necessidades de investimento e operação da sede do Comitê e forma de 
captação. 

 
2.2.1. Quanto às necessidades de investimento e operação da sede do Comitê, o secretário 

executivo (Eduardo Nicodemus – representante da Light), informou posição dos 
“usuários da água”, deliberada em reunião daquele segmento, de que, “não obstante 
possam vir a colaborar, especialmente nestes primeiros tempos do Comitê”, entendem 
que “não é sua obrigação arcar com tais despesas, especialmente com as de operação 
e pessoal, haja visto que o Comitê é um Orgão de Governo, devendo, em princípio, ser 
mantido pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI”. 

 
2.2.2. O representante do ONS (Luiz Guilherme Guilhon) citou que conforme regulamentação 

do decreto de criação do Fundo, publicada no D.O.E.  de 27/03/2002, a parcela 
destinada ao Estado, de 45% da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos 
Hídricos – CFURH paga pelo setor hidrelétrico (6 % da energia gerada) passou a ser 
destinada ao FUNDRHI. 

 
2.2.3. O representante da SESRH (Dr. Luiz Carlos Rodrigues) informou que já existe  a conta 

bancária do FUNDRHI, mas que ainda não se encontra recebendo as transferências da 
CFURH, o que proporcionaria uma receita de “ R$ 3  a 4 milhões ao ano”. 

 
2.2.4. Foi decidido que a Secretaria Executiva, com apoio da SESRH e do ONS, verificará a 

melhor maneira de se agilizar esta transferência, em princípio através de emissão de 
carta do Comitê à ANEEL. 
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2.3. Apresentação e discussão da "Proposta de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos 
das Bacias do Rios Paraíba do Sul e Guandu", apresentada pela Agência Nacional de 
Águas.   

 
2.3.1. O Secretário Executivo do Comitê fez apresentação sobre o sistema de reservatórios 

das usinas hidrelétricas do rio Paraíba do Sul. Falou da importância destes 
reservatórios na regularização do Paraíba do Sul, tanto para a manutenção da vazão 
em Santa Cecília (desvio para o Guandu e manutenção da defluencia para jusante – 
Barra do Piraí, Três Rios, etc...) como para o trecho Paulista do Paraíba do Sul (água 
para abastecimento e uso industrial de região altamente desenvolvida, além de uso em 
irrigação), informando que  tais  obras foram levadas a efeito nos anos 50, 60 e 70, 
sendo as últimas, por tratarem-se de interesse comum, em ação conjunta Light / Furnas 
/ Cesp / Estado do Rio/ Estado de São Paulo / União, tendo sido para tal formado um 
condomínio. Ressaltou que a operação hidraúlica dos reservatórios do Paraíba do Sul 
sempre obedeceu ao disposto na Portaria DNAEE nº 22, de 24 de fevereiro de 1977  e 
regulamentações complementares, todas já emitidas tendo em vista os usos múltiplos 
da água.  Informou que tais procedimentos foram mantidos pelo ONS, que programa o 
Paraíba do Sul do ponto de vista dos usos múltiplos, sendo a geração de energia uma 
decorrência. 

 
2.3.2. Em seguida apresentou resumo da "Proposta de Gerenciamento Integrado dos 

Recursos Hídricos das Bacias do Rios Paraíba do Sul e Guandu", apresentada pela 
ANA  em reunião realizada na SERLA em 15/07/2002, para a qual foram convidadas as 
diretorias do Ceivap e do Comitê Guandu, as Secretarias de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS, e de Saneamento e Recursos Hídricos – 
SESRH, e a SERLA. 

 
2.3.3. Expôs ainda o que, na sua visão, ficou entendido naquela reunião: (i) inviabilidade 

prática da hipótese “a” do documento apresentado pela ANA (em anexo); (ii) dificuldade 
presente de constituição e especialmente dificuldade futura de manutenção da 
organização que suporta a “b”; e admissão para a hipótese “c” em um esquema de 
clareza sobre a dominialidade estadual a ser discutida por um grupo composto pelos 
jurídicos da ANA, da SERLA , SEMADS e SESRH. 

 
2.3.4. O representante da Gerdau, Leonardo Sambaquy, expôs posição dos usuários da 

água, que são favoráveis à “gestão integrada das bacias dos rios Guandu e Paraíba do 
Sul”, mas ressaltam como imprescindível a manutenção da identidade e autonomia dos 
respectivos comitês. Neste sentido, entendem que, em se tratando o Guandu de um rio 
de domínio estadual, a concessão das outorgas de direito do uso da água do rio 
Guandu é atribuição da SERLA, ouvido o Comitê Guandu e respeitado seu futuro Plano 
de Bacia. Entendem ainda que para que se possa iniciar cobrança pelo uso da água no 
Guandu, há a necessidade do Plano de Bacia e da definição da metodologia de 
cobrança no Guandu.  

 
2.3.5. Rafael Ribeiro, Subsecretário de Meio Ambiente, informou que ainda não aconteceram 

as reuniões entre os jurídicos do Estado do Rio e da ANA como ficou acertado na 
reunião de 15/07/2002, frisou que a outorga no Guandu é competência do Estado do 
Rio e que a posição do Governo do Estado é de que a cobrança pelo uso da água no 
Guandu, não obstante efetivamente ligado ao Paraíba do Sul, só pode se iniciar, como 
previsto em lei, após o plano de bacia. 

 
2.3.6. Edilson Andrade, Secretário Executivo do Ceivap, frisou a “vinculação hidráulica 

inquestionável” entre os rios Guandu e Paraíba do Sul e ressaltou que a transposição 
para o Guandu constitui o maior uso do Paraíba do Sul. Citou que, no seu entender, o 
Guandu tem uma “oportunidade de ouro” para iniciar a cobrança. 

 
2.3.7. Jander Duarte, representante da ANA no Comitê Guandu, após esclarecer que, embora 

Pesquisador da COPPE/UFRJ e representante da ABRH (Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos ) no Ceivap, foi indicado para aqui representar a Agência Nacional 
de Águas em função do seu conhecimento na área de Gestão de Recursos Hídricos, 
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especialmente no Paraíba do Sul e na transposição para o Guandu, deixou claro que a 
ANA não pretende fazer qualquer tipo de imposição. 

 
2.3.8. Marilene Ramos, representante da FGV, informou que, atualmente, a  ANA é a única 

entidade no País que pode expedir boleto para cobrança pelo uso da água, que “o 
Estado do Rio não poderá tão cedo cobrar pelo uso da água, visto não existir lei 
estadual de cobrança e que corre o risco de ficar como o Estado de São Paulo, onde a 
lei de cobrança já está na Assembléia Legislativa ‘há mais de 10 anos’”. 

 
2.3.9. O representante da ANA, Jander Duarte, insistiu na necessidade de o Comitê definir 

um prazo para início da cobrança e enviar correspondência ao Ceivap expondo tal 
necessidade. Sugeriu ainda que o Comitê encaminhasse correspondência ao Governo 
do Estado, solicitando ter conhecimento dos assuntos relacionados à bacia e que fosse 
instituída Câmara Técnica para estudar as necessidades e fixar um tempo para início 
da cobrança. 

 
2.3.10. Susana Feichas, da FGV, sugeriu que o Comitê envie carta ao Ceivap demonstrando 

interesse na “Gestão Integrada” mas colocando a necessidade de um tempo para 
elaboração do Plano de Bacia e definição dos critérios de cobrança. 

 
 

2.4. Relatos sobre o andamento dos programas que estão sendo desenvolvidos em parceria pelo 
Governo do Estado e ANA na área de atuação do Comitê: A) Dr. Jefferson Silveira Martins - 
Presidente da SERLA: Plano de Investimentos ; B) Dr. Luiz Carlos Rodrigues - Subsecretário 
Adjunto de Recursos Hídricos: Desvio do Rio dos Poços. 

 
2.4.1.  Devido a impossibilidade de comparecimento do Presidente da SERLA (devido 

solenidade de lançamento da campanha de Declaração de Outorga, em Resende), não 
foram feitas as apresentações. 

 
2.5. Discussão sobre a criação da Câmara Técnica Temporária de Consolidação de Informações 

e  Primeiro Plano de Bacia. 
 

2.5.1. Ficou decidida a criação de duas Câmaras Técnicas: (i) Instrumentos de Gestão e 
Assuntos Legais e Institucionais; e (ii) Planejamento e Desenvolvimento. 

 
2.5.2. As Câmaras Técnicas serão, em princípio, coordenadas respectivamente pelo 

Secretário Executivo e pelo Diretor Geral do Comitê. 
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PROPOSTA PARA GESTÃO INTEGRADA DA  
BACIA DO GUANDU COM A BACIA DO PARAÍBA DO SUL 

(MINUTA PARA DISCUSSÃO 12/07/2002) 
 

1. Introdução 

Face à transposição de bacia, em Santa Cecília, promovida pela LIGHT, onde há um desvio 

de cerca de 2/3 das águas do rio Paraíba do Sul para o rio Guandu, já em operação há algumas 

décadas, e face à importância estratégica do Rio Guandu para o abastecimento público da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, é tecnicamente adequado que as duas bacias hidrográficas sejam 

consideradas de forma integrada para fins de planejamento e gestão dos seus recursos hídricos. 

Nesse contexto, os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais devem se juntar à União 

para o exercício conjunto das obrigações legais previstas na Lei 9433/97.  

Do ponto de vista hidráulico, a região em questão, drenada pelo Rio Paraíba do 

Sul/Guandu, pode ser apresentada como tendo dois desaguadouros ao mar, a saber: (1) a foz de 

São João da Barra, no oceano Atlântico, com uma vazão média anual de cerca de 700 m3/s; e (2) a 

foz de Itaguaí, na Baía de Sepetiba, com uma vazão média anual da ordem de 70 m3/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em termos de quantidade de água, a parte de jusante do Rio Paraíba do Sul/Guandu 

apresenta o Tramo 1 prevalecendo sobre o Tramo 21. No entanto, em termos de população 

dependente, ocorre justamente o inverso; o tramo 2 prevalece sobre o tramo 1, dado que toda a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro dela depende para o abastecimento público. Assim, o Rio 

Paraíba/Guandu apresenta dois importantes exutórios, de similar significado estratégico, que 

devem ser tratados e planejados simultaneamente com o tramo de montante. 

                                                 
1 No ponto D a vazão que segue para o Tramo 2 é maior que a que segue para o Tramo 1, mas com a contribuição de 
outras sub-bacias esta situação inverte-se. 

Tramo 1 
Foz em S.J.Barra 
  

Tramo 2 
Foz em Itaguaí 

Tramo a montante de S. Cecília D 
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Quanto à organização político-administrativa, as duas bacias apresentam situações bastante 

diferenciadas. A bacia do Paraíba do Sul conta com um comitê criado por decreto federal, o 

CEIVAP, e uma agência da bacia está em vias de implantação. Além disso, a ANA, em conjunto 

com os órgãos de recursos hídricos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais está 

iniciando o processo de regularização dos usos da água na Bacia do Paraíba do Sul, com vistas, 

inclusive, à implantação da cobrança pelo uso da água, já aprovada pelo CEIVAP. O processo de 

planejamento encontra-se também bastante avançado, sendo que o primeiro plano de recursos 

hídricos da bacia do Paraíba do Sul está sendo concluído.  

Por seu lado, a bacia do Guandu também já conta com um comitê recém instalado,  ainda 

não conta com o instrumento da cobrança pelo uso da água e o processo de planejamento da bacia 

tem avançado lentamente. 

A magnitude da vazão transposta e a importância estratégica do Paraíba do Sul e do 

Guandu para a região metropolitana do Rio de Janeiro apontam para a conveniência da integração 

do planejamento e da gestão entre estas duas bacias. Deve-se aproveitar esta fase de estruturação 

do sistema de gestão na Bacia do Paraíba do Sul para fazer avançar a implantação do sistema de 

gestão do Guandu. Para subsidiar as discussões no âmbito dos comitês e usuários envolvidos 

apresentam-se a seguir algumas alternativas para a Gestão Integrada da Bacia do Guandu com a 

Bacia do Paraíba do Sul. 

 

2. A outorga pelo uso da água considerando a integração do Paraíba do Sul com o 

Guandu 

A formalização desta situação, já existente há algumas décadas pode ser entendida de duas 

formas: 

• Hipótese 1: Como uso da água para transposição, de responsabilidade de apenas 

um usuário, no caso, a LIGHT. 

• Hipótese 2: Como uso da água para usos múltiplos, de responsabilidade de um 

coletivo de usuários Nesta hipótese o outorgado seria uma “terceira” pessoa 

jurídica – sociedade comercial, associação, condomínio, consórcio, etc., 

representando o conjunto dos usuários (no caso, a LIGHT e os demais usuários que 

fazem captação no rio Guandu -CEDAE, indústrias etc.). 
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• Hipótese 3: Como uso da água para usos múltiplos, de responsabilidade de 

múltiplos usuários. Nesta hipótese a LIGHT e os demais usuários, os quais fazem 

sua captação no rio Guandu, seriam outorgados individualmente pela ANA2 e de 

acordo com as características do uso individual. 

A hipótese 1 é, a princípio, o caminho mais simples e de aplicação imediata. A ANA 

outorgaria a LIGHT o correspondente direito de uso para transpor a vazão de até 180 m3/s. Nesta 

hipótese a LIGHT deteria sozinha o direito de uso, mas ficaria também sozinha com os ônus 

decorrentes, entre eles o correspondente pagamento do direito de uso, nos valores a serem 

estabelecidos pelo CEIVAP. 

Já as hipóteses 2 e 3 exigem uma articulação do conjunto de usuários, onde a LIGHT seria 

apenas um dos partícipes do acordo. O direito de uso seria detido: a)por uma pessoa jurídica 

representante do conjunto de usuários ou b) pelos diversos usuários individualmente. Todos os 

usuários, individualmente ou coletivamente, seriam responsáveis pelo pagamento da cobrança pelo 

uso da água decidida pelo CEIVAP. 

Juridicamente, para efeitos de outorga, as hipóteses 1 e 2 seriam idênticas, já que a ANA 

emitiria uma outorga para um único uso, a transposição, e a um único usuário. Não ocorreria, a 

princípio, envolvimento da ANA nos acordos internos entre os usuários (Hipótese 2), ou nos 

prováveis acordos posteriores entre a LIGHT e os demais usuários de jusante (Hipótese 1), pelos 

quais seriam fixados os critérios para uso da água e repartição dos custos correspondentes.   

A hipótese 2 demanda a instituição ou indicação de uma pessoa jurídica que represente o 

conjunto de usuários. Já a hipótese 3 apresenta a vantagem de responsabilização individual de cada 

usuário por seu uso correspondente As conseqüências da adoção das diferentes hipóteses de 

outorga sobre a cobrança e a aplicação dos recursos gerados serão tratadas a seguir. 

 

3. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos no rio Guandu e a gestão integrada das 

bacias 

Às hipóteses de outorga apresentadas correspondem os seguintes cenários de incidência da 

cobrança pelo uso da água: 

                                                 
2 Nesta hipótese, a ANA faria a outorga com a anuência do Governo do Estado do Rio de Janeiro.  
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• Hipótese 1: A cobrança incidirá apenas sobre um usuário, no caso, a LIGHT. O 

valor correspondente à cobrança será o referente à captação e consumo (sem 

lançamento) da totalidade da vazão pelos valores para o setor industrial e de 

saneamento já definidos pelo CEIVAP (R$0,028/m3, o que corresponderia a uma 

cobrança total de cerca de R$130 x 106/ano) ou para a transposição, com um valor 

específico a ser definido. . 

À ANA caberia a outorga, fiscalização e cobrança apenas do uso/usuário 

“transposição”. Caberá, nesta hipótese, ao órgão gestor do Estado do RJ outorgar, 

cobrar e fiscalizar individualmente os usos subseqüentes no rio Guandu para 

captação, consumo e lançamento de efluentes, conforme diretrizes aprovadas no 

Plano da Bacia aprovado pelo Comitê Guandu, podendo vir até a repassar parte dos 

recursos arrecadados dos usuários do Guandu para a compensação da LIGHT. 

• Hipótese 2: Da mesma forma que na hipótese 1, a cobrança incidirá apenas sobre o 

uso da água para transposição, e a responsabilidade pelo pagamento será de 

apenas um usuário, mas que, neste caso, será a pessoa jurídica representante do 

conjunto dos usuários e detentora da outorga. Da mesma forma que na hipótese 1, o 

valor correspondente à cobrança será o valor unitário já aprovado para os usuários 

industriais e de saneamento, ou um outro valor específico a transposição. 

Nesta hipótese, a outorga coletiva poderá fixar as condições individuais de uso e 

caberá à ANA fazer uma cobrança única, mas que englobe os usos coletivos. 

Caberá ao órgão gestor do Estado do RJ a fiscalização dos usos individuais dos 

recursos hídricos para captação conforme fixado nas condições da outorga coletiva 

e suplementarmente outorgar, cobrar e fiscalizar o lançamento de efluentes no rio 

Guandu. 

• Hipótese 3: A cobrança incidirá sobre cada uso da água individualmente (geração 

de energia através de transposição, captação e consumo para o setor industrial ou de 

saneamento etc.) e a responsabilidade pelo pagamento será de cada usuário 

individualmente.  

Nesta hipótese a ANA é o órgão gestor responsável pela outorga e cobrança de cada 

uso individual relativo à captação e consumo da vazão transposta. Caberá ao órgão 

gestor do Estado do RJ a fiscalização dos usos individuais dos recursos hídricos 
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para captação conforme fixado nas condições das outorgas individuais e 

suplementarmente outorgar, cobrar e fiscalizar o lançamento de efluentes no rio 

Guandu. 

 

 

4. Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água no Rio Guandu 

No caso de adoção de qualquer das hipóteses acima, onde efetivamente a transposição será 

devidamente outorgada e cobrada, cabem também duas hipóteses para aplicação dos recursos 

gerados pela cobrança: 

• Hipótese A: Os recursos gerados constituem-se exclusivamente compensação pelas 

deseconomias causadas à bacia do Paraíba do Sul e deverão ser aplicados na própria 

bacia do Paraíba do Sul. 

• Hipótese B: A bacia do Guandu é entendida  como parte integrante de uma região 

hidrográfica Paraíba do Sul-Guandu e os recursos gerados serão aplicados no 

planejamento, gestão e recuperação da totalidade da bacia Paraíba do Sul-Guandu. 

Como é do Guandu que se retira a água para abastecer 8 milhões de habitantes e é 

onde se encontram os maiores problemas de degradação ambiental, é de se prever 

que uma boa parcela da cobrança será aplicada nesta bacia. 

 

Apesar de poder ser aplicada em conjunto com qualquer das hipóteses de outorga 

enumeradas, a Hipótese A é mais afinada com a Hipótese 1 de outorga. Esta hipótese não é 

necessariamente ruim, já que o(s) valore(s) de cobrança fixados pelo CEIVAP poderão ser baixos 

o suficiente de forma a comportar que o Comitê Guandu venha a fixar posteriormente valores 

outros de cobrança no âmbito estadual, sem inviabilizar as atividades econômicas e sócio-

ambientais dependentes dos recursos hídricos transpostos. A principal desvantagem da Hipótese A 

é que se perde a oportunidade de iniciar a cobrança imediata no rio Guandu, com a conseqüente 

perda da capacidade de intervenção para melhoria da qualidade ambiental deste rio.  
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Reunião para promover a integração dos processos de gestão dos  
recursos hídricos das Bacias dos rios Paraíba do Sul e Guandu: 

registro das propostas  
 
Data: 15/07/2002 
Local: SERLA, Rio de Janeiro 
Participantes: 
 
Agência Nacional de Águas (ANA) 

• Jerson Kelman, Diretor-presidente  
• Dilma Seli Pereira, Diretora 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro (CERHI) 
• José Alfredo C. Sertã, Presidente - Diretor da ABES 

Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos do Est. do Rio de Janeiro 
• Agostinho Guerreiro, Secretário  
• Luiz Carlos Soares de S. R. Filho, Subsecretário-Adjunto de Recursos Hídricos e Diretor do 

Comitê Guandu 

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) 
• Jefferson da Silveira Martins, Presidente – Secretário-Executivo do CERHI 
• Cláudio W. Nóbrega, Vice-presidente 
• Rogério Bigio, Diretor de Recursos Hídricos 
• Cláudio J. de H. Gosling, técnico e membro do CEIVAP 
• Fernando Sebastião L. R. Branco, assessor da Diretoria de Recursos Hídricos 

Comitê do Guandu 
• Antônio A. Garbocci Bruno, Diretor Geral – Univ. Federal Rural do Rio de Janeiro 
• Adriano Gama Alves, Diretor - CEDAE 
• Eduardo A. Nicodemus, Secretário Executivo – LIGHT 
• Luiz Domingues Rodrigues, Diretor - SINTSAMA 
• José Luiz Governo de Souza, membro - ABES 

Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) 
• Edílson de Paula Andrade, Secretário Executivo  
• Cláudio Serricchio, Coordenador do Escritório Técnico  

Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE)  
• Jorge L. Ferreira Briard, Coordenador Técnico 
• João Benedito L. Mello, Diretor de Produção e Tratamento 
• Júlio César O. Antunes, Gerente de Operações do Guandu 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 
• Mauro Viegas, Presidente do Conselho de Recursos Hídricos 

Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ - Projeto Paraíba do Sul 
• Paulo Canedo de Magalhães, Coordenador geral 
• Jander Duarte Campos, Coordenador Técnico - membro do CEIVAP e do Comitê Guandu 
• Flávio Lyra, Gerente da Área de Sistemas  
• Rosa Maria Formiga Johnsson, Técnica da Área de cobrança e mobilização 

Fundação Getúlio Vargas 
• Marilene de Oliveira Ramos, Coordenadora do Núcleo de Águas 

 
Após a abertura da reunião pelas autoridades do Estado do Rio de Janeiro, Jerson Kelman 
precisou os objetivos do encontro e expôs o teor da proposta encaminhada pela ANA para a 
gestão integrada da Bacia do Guandu com a Bacia do Paraíba do Sul que contempla várias 
hipóteses de outorga e cobrança relativas à transposição de cerca de 2/3 das águas do rio 
Paraíba do Sul para o rio Guandu, quais sejam: 
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• Hipótese 1: A Light é responsabilizada individualmente pela transposição, seria 
outorgada pela ANA e objeto da cobrança pelo CEIVAP. Os demais usos beneficiários 
da transposição, na Bacia do Guandu, seriam de responsabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro para fins de outorga, cobrança e fiscalização. 

• Hipótese 2: Integração entre as duas bacias mediante consideração da transposição 
como um uso coletivo de usuários. A outorga e a cobrança incidiriam sobre uma 
pessoa jurídica, representando o conjunto dos usuários beneficiários da transposição, 
e seriam efetuadas pela ANA. A fiscalização ficaria a cargo do órgão gestor 
fluminense. 

• Hipótese 3: Integração entre as duas bacias mediante consideração da bacia do rio 
Guandu como parte integrante da bacia do Paraíba do Sul. A outorga e a cobrança 
incidiriam individualmente sobre os usuários beneficiários da transposição e seriam 
efetuadas pela ANA, em anuência com Governo do Estado do Rio de Janeiro no caso 
da outorga. A fiscalização ficaria a cargo do órgão gestor fluminense. 

 
Os recursos oriundos da cobrança poderiam ser aplicados na sua integralidade na bacia do 
Paraíba do Sul ou aplicados nas bacias Paraíba do Sul-Guandu. 
 
A maioria dos participantes manifestou-se à respeito das hipóteses apresentadas, por vezes 
propondo variações propositivas. Ottoni Neiva, Vice-presidente do CEIVAP, ressaltou a 
importância do assunto para a bacia do Paraíba do Sul, enquanto Antônio Bruno, Diretor-
Geral do Comitê Guandu, salientou a juventude do Comitê recém-criado e a necessidade de 
tempo para a compreensão e tomada de decisão colegiada sobre a questão.  
 
O Secretário-executivo do Comitê Guandu, Eduardo Nicodemus, manifestou a sua franca 
preferência pela segunda hipótese e propôs que a figura jurídica representando o conjunto 
de usuários da transposição fosse a própria agência do Comitê Guandu (ou pré-agência), 
criada nos moldes da agência de bacia proposta para o CEIVAP.  
 
Edílson de Paula Andrade, Secretário-executivo do CEIVAP, enfatizou a clara convergência de 
integração entre os representantes das duas bacias, indicando a sua preferência pela 
hipótese 2 ou 3, indistintamente, salientando que a sua opção final recai sobre aquela de 
maior rapidez na sua implementação. Ele pediu que o elemento definidor da divisão dos 
recursos arrecadados entre as duas bacias fosse os Programas de Investimentos, e não 
valores percentuais fixos da cobrança para cada uma delas. Edilson sugeriu também um 
prazo determinado de 90 ou 120 dias para que o Comitê do Guandu delibere sobre o 
assunto, visto a agenda acelerada de implementação da cobrança na bacia do Paraíba do 
Sul, prevista para iniciar ainda este ano.  
 
Após salientar a importância da agenda de implementação da cobrança do CEIVAP para o 
país, Paulo Canedo, Coordenador do Projeto Paraíba do Sul do Laboratório de Hidrologia da 
COPPE/UFRJ, manifestou forte preferência pela hipótese 3 por ser a mais integradora de 
todas. Ele não concebe a idéia de duas bacias em separado; a bacia do Guandu deveria ser 
parte da bacia do Paraíba do Sul tal qual o Médio ou Baixo Paraíba. Ele destacou novamente 
a hipótese 3 por apresentar a grande vantagem de individualizar os usuários, pois considera 
como falha grave da proposta de responsabilidade coletiva, o não-alcance dos diversos 
usuários de forma independente. Finalmente, Paulo Canedo qualificou a sua hipótese 
preferida como a mais difícil de ser implementada, sendo, entretanto, a mais integradora, 
perene e lógica e menos problemática a longo prazo. 
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Fernando Branco da SERLA reagiu à manifestação do Paulo Canedo, ressaltando que a 
hipótese 3 contraria a legislação estadual que permitiu a criação do Sistema de Gestão do 
Estado do Rio de Janeiro, e sob o qual foi criado o Comitê Guandu. Ele lembrou que os 
usuários da transposição já estão organizados em torno do Comitê Guandu e que este último 
deverá ser valorizado no arranjo proposto. 
 
Na mesma linha, Cláudio Nóbrega, vice-presidente da SERLA, defendeu a hipótese 2 por 
entender que as hipóteses 1 e principalmente 3 minimizam o papel do Comitê Guandu. Ele 
entende que o Estado do Rio de Janeiro deve aproveitar esta oportunidade de cobrança no 
Guandu, mas com o cuidado de não descaracterizar o Comitê estadual recém-criado. 
Nóbrega propôs, então, uma alteração da proposta original de modo a proporcionar uma 
interveniência do Comitê na formação da pessoa jurídica que vier a ser responsável pela 
outorga coletiva dos usuários da transposição. 
 
Júlio César da CEDAE manifestou a sua preferência pela hipótese 3, mas com mudanças que 
permitam, de um lado, a intensa participação do Comitê Guandu no processo de definição de 
outorga e cobrança da transposição e, de outro lado, maior valorização do governo do 
estado do Rio de Janeiro no processo. 
 
O Coordenador do Escritório Técnico do CEIVAP, Cláudio Serricchio, fez uma quarta proposta 
que combina as hipóteses 2 e 3: a ANA estabeleceria uma outorga coletiva da transposição 
para a SERLA e esta, por sua vez, trataria de conceder outorgas individuais aos usuários 
sobre as quais incidiriam a cobrança pelo uso da água. Ele ainda salientou como principal 
vantagem dessa proposta a sua agilidade por necessitar somente de uma formulação 
jurídica, dispensando a criação de uma personalidade jurídica responsável pela outorga 
coletiva. O Diretor-presidente da ANA, Jerson Kelman, ressaltou a objetividade da proposta, 
mas também a necessidade de sua análise jurídica, aproveitando a ocasião para propor aos 
representantes do governo do estado do Rio de Janeiro, uma estreita colaboração de suas 
respectivas procuradorias para tratamento do assunto relativo à integração Paraíba do Sul-
Guandu. 
 
Rafael, Sub-secretário da SEMADS, retomou as colocações anteriores de preocupação com o 
fortalecimento do Guandu e do governo do Estado do Rio de Janeiro no processo. Por essa 
razão, ele não gosta da hipótese 3 e defende qualquer arranjo que busque o acordo entre as 
partes como, por exemplo, a proposta do Cláudio Serricchio. 
 
Antônio Bruno, Diretor geral do Comitê Guandu, manifestou novamente sua preocupação 
com o tempo hábil para a criação de uma entidade em 120 dias e com a falta de um plano 
de investimentos para a bacia do Guandu. A ANA, através de seu Diretor-Presidente, Jerson 
Kelman, comprometeu-se a financiar a execução deste plano, em estreita articulação com o 
Comitê Guandu. 
 
Marilene Ramos, da FGV, retomou as razões da iniciativa para solução conjunta que busca 
resguardar a própria Light de uma negociação isolada com o CEIVAP, além de viabilizar 
imediatamente a cobrança na bacia do rio Guandu. Ela ainda ressaltou que a figura jurídica 
responsável pela outorga coletiva não pode ser o comitê tampouco a sua agência. 
 
O Coordenador técnico do Projeto Paraíba do Sul-Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ, 
Jander Duarte, reforçou a importância da consistência jurídica das propostas e do respeito 
aos prazos de implementação da cobrança pelo CEIVAP, por ser vitrine nacional. Ele acredita 
que o entendimento Paraíba do Sul-Guandu consolida a transposição e preserva o interesse 
dos seus inúmeros beneficiários. 
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O Secretário-executivo do Comitê Guandu, Eduardo Nicodemus, retomou a palavra e 
defendeu novamente a sua proposta inicial, salientando que o prazo de 120 dias é suficiente 
para avançar na questão. 
 
Uma questão interna da Bacia do rio Paraíba do Sul foi rapidamente ressaltada no final da 
reunião, quando o Secretário Executivo do CEIVAP, Edilson de Paula, mencionou a 
necessidade de iniciar a cobrança pela transposição ainda este ano, em conjunto com os 
outros setores usuários. A Diretora da ANA, Dilma Seli, fez outra leitura dessa questão e 
lembrou que a Deliberação CEIVAP n° 8/2001 permite a gradualidade da adesão dos 
usuários à fase transitória de cobrança na bacia do Paraíba do Sul, suscitando reações do 
Vice-presidente do CEIVAP, Ottonni Neiva. Este último manifestou o mesmo entendimento 
do Edilson de Paula e solicitou ao CEIVAP que resolva rapidamente a questão da 
interpretação da Deliberação CEIVAP no. 8/2001. 
 
Iniciando a fase conclusiva da discussão, Jerson Kelman enfatizou primeiramente o que mais 
lhe agradou: a convergência de interesses pela integração, pois ninguém defendeu a 
separação hidrográfica das duas bacias. Em seguida, ele elencou as questões a serem 
tratadas: 1) CEIVAP deverá debruçar-se imediatamente sobre a cobrança pela transposição e 
decidir se mantém os valores de cobrança já estabelecidos para os setores industrial e de 
saneamento ou se os altera; 2) Elaborar um Plano de Investimentos (PI) para o Guandu; 
3) Tão logo o PI esteja pronto, CEIVAP-Comitê Guandu iniciam a negociação sobre a 
aplicação dos recursos; 4) O tema outorga será tratado conjuntamente pela ANA, Secretaria 
de Estado de Recursos Hídricos e SEMADS, e será discutido posteriormente com o CEIVAP e 
Comitê Guandu. 
 
O Presidente da SERLA, Jefferson Martins, na sua fala conclusiva anunciou que será 
estudada e proposta uma outra hipótese, na linha da hipótese 3 que prevê a outorga 
compartilhada entre a ANA e a SERLA. 
 
José Alfredo C. Sertã, Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do 
Rio de Janeiro, enfatizou a importância de se Ter uma "impaciência construtiva", de forma a 
absorver experiências e queimar etapas para o avanço rápido do processo de implementação 
de um novo sistema de gestão das águas. 
 
Mauro Viegas fechou a reunião, salientando a grande desinformação dos industriais sobre o 
assunto cobrança pelo uso da água e aproveitou para fazer um apelo às autoridades 
gestoras ali presentes de ajudar a FIRJAN no esforço de comunicação e sensibilização juntos 
aos usuários-pagadores do setor industrial. Lembrando que haverá naturalmente 
divergências no processo de negociação, Viegas concluiu a reunião com palavras de 
entusiasmo e otimismo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo V 
 

Memória da Reunião sobre 
Sistema de Alerta de Cargas Acidentais 

 
 
 



MEMÓRIA  DE REUNIÃO TÉCNICA  
CONTRATO Nº 019/2001/ ANA – COPPETEC 

 
Objetivo: Discutir aspectos relacionados a sistema de prevenção e acompanhamento de cargas    
poluentes acidentais em corpos hídricos 

Local: Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ 

Data: 31/07/02 

Participantes: Augusto Bragança (SIH/ANA), Paulo Rosman (COPPE/UFRJ), João Roldão 
(COPPE/UFRJ), José Paulo Soares (COPPE/UFRJ) e  Jander Duarte Campos (COPPETEC/UFRJ)  

Assuntos Tratados:  
1 -  A COPPE fez um relato dos estudos realizados por sua equipe técnica, no início da década de 90, 
relacionados ao desenvolvimento do SIGAPS, Sistema de Gerenciamento de Acidentes no rio 
Paraíba do Sul.  Esse estudo, contratado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), visava simular 
o transporte de alguns poluentes solúveis em condições normais e acidentais, desde do local da  CSN 
até a barragem de Santa Cecília, em Barra do Piraí, onde parte considerável da vazão do Paraíba do 
Sul é transposta para a bacia do rio Guandu. 

 Durante a reunião foram apresentadas: (a) algumas telas do modelo de simulação matemática 1-D  
desenvolvido; (b) alguns resultados de ensaios de campo para calibração do modelo, realizados com 
traçadores fluorescentes, visando caracterizar o transporte e dispersão dos poluentes; e, (c) a 
interpretação de alguns resultados, salientando o caráter amigável desse sistema computacional.. 

2 -  Os técnicos da COPPE  deixaram bem claro, que sistemas semelhantes existem disponíveis no 
mercado, entretanto os custos dos software e de manutenção desses sistemas são, às vezes, proibitivos, 
além desses sistemas funcionarem como verdadeiras “caixas pretas”. 

3 -   Foi também apresentada uma versão moderna  de modelagem em corpos hídricos, em condições  
de lançamentos de cargas poluentes em situações acidentais e normais, desenvolvido pela COPPE,  o 
SISBAHIA, SIStema Base de Hidrodinâmica Ambiental, em versões 1D, 2D, 3D, hidrodinâmico e 
de transporte de poluentes, utilizado, recentemente, em diversos estudos no Brasil (Baía da 
Guanabara, Baía de Todos os Santos, Baixada de Jacarepaguá,  diversos sistemas lagunares, rio 
Paraíba do Sul (para a CSN),  e etc. A COPPE informou que esse sistema está disponível, para fins 
não comercial, a custo zero. 

4 – A ANA,  por intermédio da Superintendência de Informações Hidrológicas (SIH), articulará a 
realização de uma apresentação desse sistema  pelos técnicos da COPPE, que deverá contar com a 
presença das Diretorias e Superintendências  da ANA interessadas pelo tema. 

5 – Finalmente, foi informado pelos técnicos da COPPE que a Reitoria da UFRJ selecionou dois 
temas prioritários para integrar as ações das áreas técnicas e científicas da UFRJ: O rio Paraíba do 
Sul e as Baías do Estado do Rio de Janeiro. Este fato facilitará o estabelecimento de convênios 
entre a UFRJ e órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro e da administração pública federal, como 
a Agência Nacional de Águas (ANA). 




