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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é identificar os custos envolvidos no gerenciamento de 

recursos hídricos no Estado do Ceará, papel este de responsabilidade da 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Após o levantamento desses custos, 

discute-se sobre alguns métodos de apropriação de custos, identificando qual se 

adapta melhor ao cenário do Ceará. Através do rateio de custos, identificamos a 

alocação adequada destes e se aplica um método de tarifação pelo uso da água. 

Neste valor de cobrança estão inclusos os custo de operação, administração e 

operação e de infraestrutura, este último, geralmente, ignorado nos métodos 

utilizados para se calcular o valor da tarifa a ser cobrada. No levantamento de 

infraestrutura realizado neste trabalho, encontrou-se que no Estado do Ceará existe 

mais de 1 bilhão de reais investidos em obras voltados para o gerenciamento de 

recursos hídricos, sem contar os custos da transposição do Rio São Francisco. Após 

o rateio de custos foi aplicado o Método da Tarifa Média utilizada pelo Consórcio 

Tahal – JP Meio Ambiente para calcular a Tarifa Média por Setor (TMS) de cada 

bacia hidrográfica. Como resultado, temos que o valor da tarifa cobrada atualmente 

está bem abaixa da tarifa necessária para cobrir os custos de operação, 

administração, manutenção e infraestrutura. 

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos. Rateio de Custos. Tarifa Média. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to identify the costs involved in managing water 

resourcesin Ceará, a role of responsibility of the Water Resources Management 

Company. After identifying these costs, some methods of settlement are discussed, 

identifying which is best suited to Ceará’s reality. Through cost sharing, we identify 

the appropriate allocation of these and apply a method of charging for water 

usage. In this valueare included the costs of operation, management, operation and 

infrastructure, the latter usually ignored in the methods used to calculate the value of 

the tariff to be charged. When learning about the infrastructure during this 

research, we found that there is more than a billion dollars invested in the state of 

Cearafocused on the management of water resources, not including the costs of 

thetransposition of São Francisco River. After the cost sharing method, the Average 

Tariff used by the Consortium Tahal - JP Environment was applied to calculate 

the Average Tariff by Industry in each section. As a result, we have that the tariff 

charged is currently below the rate needed to cover operation costs, administration, 

maintenance and infrastructure. 

Keywords: Water Resources Management. Apportionment of Costs.Averagetariff. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade é a 

distribuição da água. A água de boa qualidade é essencial para a saúde da 

população. O uso para controlar inundações, para represar águas como fonte de 

energia hidrelétrica, para fornecer água para consumo humano direto, uso industrial, 

para irrigar plantações, entre outras atividades é indispensável para a humanidade. 

Segundo a Comissão Mundial de Barragens (2000), em torno do ano de 

1950 alguns países e o setor privado estavam construindo um número cada vez 

maior de barragens à medida que as populações aumentavam e as economias 

nacionais cresciam. Pelo menos 45.000 grandes barragens foram construídas em 

todo mundo para atender demandas de água ou energia. Hoje quase metade dos 

rios do mundo, tem ao menos, uma grande barragem. 

Não basta apenas construir um reservatório, é necessário ter uma gestão 

dos recursos hídricos, cuja finalidade é regular o uso, controle, proteção e 

conservação do ambiente, assim como avaliar a conformidade da situação corrente 

com os princípios estabelecidos pela política ambiental que também são aplicáveis 

nas implantações de barragens. A gestão ambiental busca a melhoria constante dos 

produtos, serviços e ambiente de trabalho, em toda organização, levando-se em 

conta o fator ambiental 

No mundo de hoje, existe uma grande preocupação com o uso 

sustentável dos recursos hídricos e suas implicações legais e compatíveis como o 

uso da água e a proteção para crescimento da população do planeta. As reservas 

globais de água doce são restritas a uma parcela mínima dos países  ou 

continentes. A maioria não tem água  em condições ideais para o consumo humano. 

Essa preocupação de conservar os recursos naturais se insere na 

questão do domínio e uso dos recursos hídricos. Falar de recursos hídricos é tratar 

seu elemento principal, a água, como um bem natural de valor econômico. No Brasil, 

a Constituição Federal de 1988 (CF/88) “confere à União a propriedade de rios, 
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lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 

mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais” (CF/88, art.20). As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes 

e em depósito que tem nascente e foz em um mesmo Estado são de domínio 

estadual (CF/88, art.26), não há domínio privado como no Código de Águas. 

Quando se fala em gerenciamento de recursos hídricos, surge a pergunta: 

Como gerenciar sistemas de recursos hídricos para satisfazer necessidades 

humanas e ambientais quando se tem diversos fatores que influenciam essa 

gestão? A variabilidade climática, a dinâmica de uso do solo, a evolução do 

problema demográfico e de objetivos sociais, são alguns dos fatores que geraram 

incertezas climáticas, aumento de cheias em regiões urbanas, potencial redução da 

qualidade da água, crescimento da demanda, em contrapartida oferta cada vez mais 

cara, ou seja, água. O que se espera é um suprimento de água confiável, de boa 

qualidade e o controle de cheias de forma a satisfazer os objetivos definidos pela 

sociedade (SOUZA FILHO, 2005).  

Neste contexto, o gerenciamento de recursos hídricos torna-se cada vez 

mais caro. Do ponto de vista financeiro, intensifica com o tempo seu potencial de 

conflito, tanto em número como em complexidade. A transformação da água bruta 

em água potável torna-se tecnologicamente cada vez mais dispendiosa, elevando os 

custos. 

“Na Alemanha, por exemplo, a remoção de resíduos de pesticidas custa 

cerca de R$ 500 milhões, e os custos são pagos pelo consumidor e não por quem 

causa a poluição. As empresas de abastecimento de água tentam diminuir a 

poluição através de acordos voluntários sobre uma redução de adubos e pesticidas. 

Na Alemanha, o consumo privado de água diminuiu em média de 147 litros em 

1990, para atualmente 127 litros por pessoa ao dia. Mas somente 5 litros de água 

servem para beber e preparar refeições. A maior parte da água potável é usada no 

banho, na descarga do banheiro e na lavagem de roupa. Os 130 litros de água 

potável custam ao cidadão em média R$ 0,70. Com o mesmo valor, somente pode 

se comprar uma garrafa de água mineral com menos de um litro. Diante deste fato, 
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as queixas sobre o preço alto da água na Alemanha parecem um pouco 

exageradas”. (HERMANS, 2002) 

Para enfrentar os novos desafios impostos neste contexto, o 

gerenciamento de recursos hídricos está modificando seus objetivos para se adaptar 

a uma nova realidade. 

No gerenciamento de recursos hídricos em bacias hidrográficas três fases 

características são apresentadas: (SOUZA FILHO e PORTO, 2008) 

i) Gestão da Oferta – quando se desenvolve a implantação da infra-

estrutura e consiste na ampliação da oferta; 

ii) Gestão de Demanda – a demanda cresce e preocupações com a 

conservação da água sem seu uso tornam-se importantes; 

iii) Alocação da Água - quando os custos de nova infra-estrutura para uma 

expansão significativa tornam-se muito caro e a demanda continua a 

crescer. 

Segundo Aquino (2010), a necessidade de expansão e melhoria do 

sistema é bastante perceptível, bem como a criação de novas estruturas de 

abastecimento. Estas ações dependem de recursos provenientes de orçamento 

federal ou estadual, assim como de convênios firmados com iniciativas privadas e 

organizações não governamentais para o desenvolvimento humano. Devido à 

insegurança hídrica do semi-árido brasileiro, existe também a necessidade de um 

fundo de emergência para ser utilizado na ocorrência de um longo período de 

estiagem. 

Este trabalho irá estudar e identificar os custos de fornecimento, 

operação, manutenção e reparação dos corpos hídricos do Estado do Ceará e 

sugerir um novo gerenciamento diferenciado por bacia hidrográfica ou por sistema 

hídrico. 

No esforço de melhorar a gestão desse recurso natural escasso - em 

termos de quantidade, qualidade e distribuição – e sugerir um método mais eficiente 

de gerenciamento dos corpos hídricos faz-se necessária adequada mensuração, 
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apuração, análise, controle e gerenciamento dos custos de fornecimento e 

manutenção para se obter o valor financeiro e econômico deste insumo básico do 

processo produtivo: a água. 

Após a Revolução Industrial no século XVIII, o controle e gerenciamento 

de custos e despesas têm sido o foco para o desenvolvimento da Contabilidade de 

Custos em empresas privadas. Nos setores públicos este cenário de 

desenvolvimento não foi implantado, talvez porque para a tomada de decisões 

políticas a aplicação das normas legais não os obriga a evoluírem no contexto de 

mensuração e apropriação de custos. 

Para Alves e Francez (2006), o devido cumprimento dos princípios que 

regulam a administração pública torna indispensável o aprimoramento de 

instrumentos de gestão que possibilitem a economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Para um maior aprofundamento neste contexto, este trabalho visa 

identificar todos os custos econômicos na gestão dos corpos hídricos e dos custos 

financeiros oriundos da operação, administração e manutenção dos hidrossistemas 

para toda a região do Estado do Ceará. 

1.1 Objetivos 

Para assegurar o sucesso e atingir os objetivos desta pesquisa, estão 

descritos abaixo os objetivos gerais e específicos. 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar e propor uma alternativa de 

cobrança pelo uso da água com finalidade de financiar a operação, administração, 

manutenção e infra-estrutura por meio do rateio de custo entre os usos/usuários de 

água. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral será necessário atender os seguintes 

objetivos específicos: 

i) Analisar o método de custeio, centros de custos e atividades utilizados 

pela companhia gestora de recursos hídricos do Estado do Ceará; 

ii) Propor um modelo de sistema de custeio que mensure os custos dos 

recursos hídricos do Estado do Ceará; 

iii) Avaliar métodos de cobrança com valores diferenciados por bacia 

hidrográfica e/ou por sistema hídrico; 

iv) Propor metodologia de Rateio de Custos para a definição de cobrança 

pelo uso da água. 

1.2 Escopo 

O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura sobre o modelo de 

gerenciamento de recursos hídricos por meio da cobrança pelo uso da água, 

discutindo o seu contexto e algumas experiências no Brasil, dando um foco na 

gestão do Estado do Ceará. Depois, discutem-se os modelos de apropriação de 

custos mais utilizados no Brasil, comenta-se sobre a apropriação de custos 

utilizando o sistema de apuração do Custo Baseado em Atividades (ABC) e sobre o 

método do valor de Shapley utilizado para o cálculo da tarifa de cobrança pelo uso 

da água bruta no estado. Discorre ainda, sobre alguns modelos de tarifação, como 

binomial, custo médio da água (CMA) e capacidade de pagamento e subsídio (CPS). 

O Capítulo 3 trata da metodologia de análise de custos no gerenciamento, 

identificando as bases de informações dos órgãos responsáveis pela gestão, 

atualizando os custos, definindo os centros de custos, as atividades envolvidas no 

processo e analisando o sistema de cobrança com valores diferenciados por bacia 

hidrográfica ou por sistema hídrico. Neste capítulo, estuda-se, também, a 
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metodologia do rateio de custos pelo Método dos Custos Separáveis – Benefícios 

Remanescentes, método este utilizado neste trabalho como modelo para 

identificação do custo total de operação, administração e manutenção e da 

infraestrutura no Estado do Ceará.  

Os resultados da identificação, atualização e rateio de custos são 

apresentados no Capítulo 4. Como resultado, é mostrado o custo anual de cada 

bacia para a COGERH pelo método da tarifa média utilizado no relatório do 

Consórcio Tahal – JP Meio Ambiente e posteriormente é feito um comparativo entre 

a tarifa média de 2010 e a sugerida neste trabalho.  

A conclusão da pesquisa encontra-se no Capítulo 5. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo tem por objetivo identificar na literatura os modelos atuais de 

gerenciamento de recursos hídricos. No presente trabalho é objeto de estudo o 

instrumento de gestão através da cobrança pelo uso da água, ao inserir nesses 

fundamentos teóricos, algumas experiências no Estado do Ceará e no Brasil. 

O levantamento adequado da mensuração, apuração, análise, controle e 

gerenciamento dos custos de fornecimento e manutenção são necessários para se 

obter o valor financeiro e econômico da água, de forma a utilizar o método de 

Custeio Baseado em Atividades (ABC) para apropriação dos custos no 

gerenciamento dos corpos hídricos. 

2.1 Gestão dos recursos hídricos 

Segundo Santos (2002), os diversos usos da água doce modificam 

temporal ou espacialmente a disponibilidade da água, tanto em termos de 

quantidade quanto em termos de qualidade, gerando impactos ambientais. No 

quadro 1, apresenta-se uma primeira tentativa de relacionar aos principais usos de 

um corpo hídrico, os impactos positivos e negativos gerados, incluindo-se também 

os impactos sobre a disponibilidade hídrica. 

Em função de suas qualidades e quantidades, a água propicia vários tipos 

de uso. O uso dos recursos hídricos por cada setor pode ser classificado como 

consuntivo e não consuntivo.  

a) Uso Consuntivo. É quando, durante o uso, é retirada uma determinada 

quantidade de água dos mananciais e depois de utilizada, uma quantidade menor 

e/ou com qualidade inferior é devolvida, ou seja, parte da água retirada é consumida 

durante seu uso. Exemplos: abastecimento, irrigação, etc.  

b) Uso Não Consuntivo. É aquele uso em que é retirada uma parte de 

água dos mananciais e depois de utilizada, é devolvida a esses mananciais a 
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mesma quantidade e com a mesma qualidade ou não, ou ainda nos usos em que a 

água serve apenas como veículo para uma certa atividade, ou seja, a água não é 

consumida durante seu uso. Exemplos: pesca, navegação, recreação, piscicultura, 

etc. 

Os reservatórios para geração de energia considerados de uso não 

consuntivos, por exemplo, apresentam impactos positivos e negativos. No caso dos 

grandes reservatórios, entre os impactos negativos, citam-se as modificações do 

ecossistema natural provocadas pelo alagamento de grandes áreas de terra. 

Os diferentes sistemas de gestão de recursos hídricos, existentes ou em 

implantação, visam a ordenar os conflitos derivados dos múltiplos usos e reduzir as 

externalidades geradas, maximizando o valor da água como insumo no sistema 

produtivo e ambiental e reduzindo a degradação. (SANTOS, 2002) 

O entendimento dos objetivos do gerenciamento de recursos hídricos, na 

atualidade, só pode ser realizado a partir da análise e definição do conteúdo da 

reforma da água em curso nas últimas duas décadas. Esta reforma não se dá 

apenas no setor de recursos hídricos. No período anterior a estas mudanças, a 

burocracia do poder estatal central decidia os objetivos e alocava recursos. Os 

usuários da água e as ONGs não tinham importância no processo de gerenciamento 

da água. A tendência da reforma é de fortalecer os mecanismos de descentralização 

transferindo poder do estado central para os estados federados e destes para as 

localidades (Biswas, 2003 apud Souza Filho, 2005). 

 Gerenciamento de recursos hídricos tem dois caminhos: o hard e o soft. 

O caminho hard contempla a construção de infra-estrutura de estocagem, captação, 

transporte e destinação final de água. O caminho soft investe em descentralização 

de infra-estruturas, tecnologias e políticas eficientes, assim como em organização, 

recursos humanos, estoques de conhecimento e habilidades sociais (Gleick apud 

Souza Filho, 2005). 
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USOS 
EFEITOS SOBRE A 
DISPONIBILIDADE 

HÍDRICA 

IMPACTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Abastecimento 
urbano e industrial 

- Redução da disponibilidade 
hídrica 

- Aumento da conscientização e da 
pressão por preservação e recuperação 
da qualidade e da quantidade de água 

- Redução das vazões pode ter impactos sobre os ecossistemas 
- Impõe restrições aos demais usos com respeito à qualidade e 
quantidade da água 

Diluição de efluentes 
urbanos e industriais 

- Redução da disponibilidade 
hídrica 
- Poluição da água 

- Retorno ao corpo hídrico de parte 
substancial do volume captado (cerca 
de 80% para o uso urbano e mais de 
90% para o uso industrial) 

- Impactos sobre os ecossistemas 
- Aumento dos custos de tratamento para o uso urbano e alguns usos 
industriais 
- Riscos ou impossibilidade de uso agrícola e piscicultura 
- Deterioração de estruturas hidráulicas 
- Doenças de veiculação hídrica 
- Riscos associados ou impossibilidade de uso recreacional ou estético 

Uso agropecuário 
(irrigação e 
dessedentação de 
animais) 

- Redução da disponibilidade 
hídrica 
- Poluição da água 

- Aumento da conscientização e da 
pressão por preservação e recuperação 
da qualidade e da quantidade de água 

- Poluição decorrente da erosão superficial e lavagem dos solos com 
aumento dos sólidos em suspensão, carga orgânica e nutrientes 

Reservação 
(Geração de energia, 
abastecimento, uso 
recreativo) 

- Alteração temporal da 
disponibilidade hídrica 
- Poluição ou melhoria da 
qualidade da água 

- Regularização de vazões possibilitando 
redução dos efeitos de enchentes e 
secas 
- Sedimentação de poluentes com 
melhoria da qualidade da água em 
função do tempo de permanência nos 
reservatórios 

- Modificações dos ecossistemas naturais provocadas pelo alagamento 
de grandes áreas de terra 
- Redução do aporte de sólidos e nutrientes para as áreas de jusante e 
estuarinas, levando a modificações do ecossistema e de transporte de 
sedimentos na área costeira e estuarina 
- Redução das velocidades com aumento do assoreamento do leito dos 
rios e reservatórios 

Navegação - Mudança do regime fluvial 

para manter calado 

(ocorrência temporal) 

- Aumento da pressão por preservação e 
recuperação 
- Fomento ao turismo 

- Impõe limitações de nível mínimo que podem ser conflitivas com outros 
usos 

Quadro 1 – Usos da água e efeitos sobre a disponibilidade hídrica. 
Fonte: Adaptado de SANTOS (2002).  
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A Gestão dos Recursos Hídricos (GRH), em sentido lato, é a forma pela 

qual se pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa dos 

recursos hídricos (BARTH et al., 1987). 

No início dos anos 1980, o gerenciamento de recursos hídricos tinha 

como objetivo a gestão de ofertas, ou seja, a construção e operação da infra-

estrutura hídrica. Os governos agiam como planejadores/investidores. Pretendia-se 

resolver a escassez relativa através da ampliação da oferta ou de usar operação 

eficiente. O planejamento reacional dos recursos hídricos é o instrumento de gestão 

absoluto nesta conjuntura e a modelagem matemática da análise de sistema no seu 

método. (SOUZA FILHO, 2005) 

Em meados da década de 1980, inicia-se uma mudança no que se 

entende como planejamento de recursos hídricos. Esta mudança reflete uma 

modificação no entendimento do que venha ser gerenciar ou administrar recursos 

hídricos, tendo como motivação básica os conflitos pela água. 

Para Grigg apud Souza Filho (2005), o planejamento de recursos hídricos 

é um exercício de administração pública, e não mais de análise de sistemas, que, 

para sua efetividade, necessita de elementos políticos, financeiros, processuais e 

técnicos. 

O método de gerenciamento de recursos hídricos (GRH) modifica-se e o 

fundamento técnico passa a ser subordinado da construção política. O fundamento 

do processo de planejamento é político e não matemático como o da análise de 

sistemas (GRIGG, 1996). Devido às decisões em recursos hídricos serem de 

natureza política, elas não se baseiam totalmente em análise pura. Surge o desafio 

de uma construção de práticas políticas e métodos técnicos que apóiem essa nova 

visão de GRH. Esses métodos e práticas necessitam reconhecer as características 

básicas do sistema de recursos hídricos que são a complexidade e conflitos. 

(SOUZA FILHO, 2005) Para Grigg (1996), os sistemas de recursos hídricos 

demandam nova abordagem de uma liderança colaborativa para lidar com sua 

complexidade e conflitos. A complexidade demanda competência e os conflitos 

requerem cooperação, coordenação e comunicação. 
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Grigg (1996) define GRH como a aplicação de medidas estruturais e não-

estruturais para o controle de sistemas de recursos hídricos naturais, construídos 

pelo homem para os propósitos humanos e ambientais. Grigg (1996) denomina os 

Sistemas de Recursos Hídricos como um sistema “sóciotécnico”, sistema de gestão 

de infra-estrutura física que incorpora as organizações. Como sistema social, os 

sistemas de recursos hídricos incorporam os valores, crenças e interesses dos 

participantes, sendo este o conteúdo essencial do ambiente político no qual o 

gerenciamento de recursos hídricos ocorre. 

Este processo de mudanças se dá quando os governos modificaram sua 

atuação de planejadores/investidores para reguladores (GRIGG, 1996). As ações 

são menos capital intensivo e mais ações de gerenciamento direto; o foco deixa de 

ser no projeto para ser no processo. O gerenciamento direto considera a operação e 

manutenção dos hidrossistemas como outro nicho de ações de regulação. A 

operação e manutenção visam, inclusive, à redução de perdas de transporte da 

água que, segundo Chakravorty et al. (1995), são bastante significativas, podendo 

evitar a construção de novas e caras infraestruturas. 

Outro processo de mudanças diz respeito à relação entre os recursos 

hídricos e o meio ambiente. Segundo Tucci et al. (2000), o aproveitamento dos 

recursos hídricos teve seis períodos com relação a sua relação com o ambiente: 

i) Engenharia com pouca preocupação ambiental (1945-60); 

ii) Início da pressão ambiental (1960-70); 

iii) Controle ambiental (1970-80); 

iv) Integração do ambiente global (1980-90); 

v) Desenvolvimento sustentável (1990-2000); e 

vi) Ênfase na água (2000- ). 

Para esses autores, a prioridade do setor de recursos hídricos deve 

incluir: a proteção de mananciais e o tratamento de esgoto; a preservação e 
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aumento da disponibilidade de água nas áreas críticas; o adequado controle das 

enchentes urbanas; e a conservação do solo rural. O desenvolvimento urbano 

brasileiro tem produzido um impacto significativo na infra-estrutura de recursos hídri-

cos acarretando inundações e deterioração ambiental. Um desafio do gerenciamento 

de recursos hídricos, hoje, é o gerenciamento de água em áreas urbanas, tendo a 

integração do plano diretor de drenagem com os planos de esgotamento sanitário, 

resíduo sólido e o de desenvolvimento urbano o caminho para a construção da 

sustentabilidade dos centros urbanos, como mostra Tucci (2002). Baptista et al. 

(2002) discutem os aspectos institucionais e financeiros identificando os principais 

problemas e causas, entre estes a inadequação no tratamento de questões 

intermunicipais e metropolitanas. 

Para Santos (2002), além dos usos diretos que implicam na poluição do 

corpo hídrico - diluição de efluentes domésticos e industriais – existem outras 

importantes fontes de poluição da água superficial e subterrânea e de danos aos 

corpos hídricos, tais como: 

� Disposição inadequada de resíduos sólidos: a disposição dos 

resíduos urbanos ou industriais em lixões, áreas marginais ou 

aterros não protegidos leva à contaminação das águas superficiais 

e subterrâneas pelo chorume percolado dos depósitos de lixo, ou 

pelo carreamento de substâncias poluentes existentes nos 

resíduos pela chuva. Além disso, ocorre o carreamento do próprio 

lixo e de outros resíduos indevidamente dispostos para o corpo 

hídrico. Além da poluição da água, os sólidos carreados se 

sedimentam nos corpos hídricos, reduzem o espelho d’água e 

agravam as enchentes; 

� Ocupação urbana: a ocupação urbana das áreas marginais aos 

corpos hídricos reduz a seção de vazão e aceleram a erosão da 

bacia, devido à remoção da cobertura vegetal e aos movimentos de 

terra associados. Como consequência tem-se o agravamento das 

cheias, além do lançamento de esgotos e lixo diretamente nos 

corpos hídricos em áreas carentes de bons serviços públicos. 
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Quando o corpo hídrico está margeado por vias de transporte, 

pode existir o risco de poluição acidental por cargas tóxicas 

transportadas; 

� Uso agrícola: a agricultura é uma das principais fontes de poluição 

difusa. Fertilizantes utilizados são carreados para o corpo hídrico 

pela lavagem dos solos da bacia ou percolados para o lençol 

subterrâneo, os nitratos e substâncias fitosanitárias de origem 

agrícola são fatores de contaminação de águas subterrâneas em 

vários países do mundo; 

� Poluição atmosférica: os poluentes dispersos na atmosfera 

podem se constituir numa fonte de poluição difusa dos corpos 

hídricos, através da precipitação dos mesmos com a água de 

chuva e com a incorporação de ar nos fluxos turbulentos. Nos EUA, 

considera-se que a sedimentação de cerca de 15 poluentes 

atmosféricos – cádmio, chumbo, mercúrio, PCB’s, nitrogênio, e 

outros, exercem importante pressão sobre os ecossistemas 

aquáticos de grande superfície – grandes lagos, lago Champlain, a 

baía de Chesapeake, e outro. (OCDE, 1996). 

A Lei nº 9.433/97 é o marco da reforma da água, em escala nacional. Esta 

lei baseia-se, segundo Kelman (2000), na doutrina do direito ribeirinho, na medida 

em que cria instâncias decisórias para moderar eventuais contradições entre 

usuários dos recursos hídricos de uma mesma bacia. Entretanto, a lei generaliza o 

direito de acesso à água a todos os cidadãos, e não apenas a proprietários 

ribeirinhos, ampliando o conceito de “bem comum” para “bem público”. 

Esta reforma incorpora três dimensões constituintes que demandam 

maior atenção com vistas ao entendimento das determinações do gerenciamento de 

recursos hídricos sobre o processo de alocação de água: i) administração da 

escassez e gestão de conflitos de água; ii) desenvolvimento sustentável e iii) 

reforma do Estado (SOUZA FILHO, 2005). 
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2.2 Cobrança pelo uso da água 

2.2.1 Experiências internacionais 

Algumas experiências internacionais em cobrança pelo uso da água vêm 

dos países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Os países membros da OCDE são fortemente industrializados. 

A maioria dos países da OCDE aplica alguma forma de cobrança ou de 

restrição para as captações de água bruta. Há uma distinção formal entre os grupos 

de usuários (indústria, agricultura e abastecimento doméstico) e, conseqüentemente, 

diferentes valores de cobrança pela captação de água bruta. Essa cobrança pode 

ser uma forma de taxa nominal praticada pelo sistema de permissão ou em função 

de critérios quantitativos. 

No setor industrial, a cobrança pelo uso de água é aplicada em 15 países 

da OCDE, são eles: Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Espanha, 

França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, México, Polônia, Reino Unido e Turquia. 

Essa modalidade de cobrança não é utilizada em países onde este recurso é 

considerado abundante, como Suécia, Finlândia e Nova Zelândia. (PEREIRA, 2002) 

Em vários desses países essa cobrança surgiu em conseqüências de leis 

recentes – 1985 na Alemanha, 1995 para Holanda e 1997 para o México. A França é 

um dos países que o sistema de cobranças é mais antigo, quando criou em 1964 as 

Agências de Águas e um sistema particular sofisticado de cobrança pela captação e 

consumo de água segundo um zoneamento muito bem definido no nível de bacia 

hidrográfica. 

No Canadá, as províncias cobram um valor modesto pela autorização a 

título de acesso aos recursos hídricos que elas são proprietárias. O montante 

arrecado cobre apenas os custos administrativos do sistema. Em alguns países, a 

cobrança pelo uso de água responde a objetivos ecológicos e o produto arrecadado 

é destinado para fundos para o meio ambiente. Esse é o caso da Bélgica, França e 

Holanda. Na Holanda existem dois tipos de cobrança pelo uso da água: uma 
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recebida pelas províncias com a finalidade de proteger os aqüíferos, e outro pelo 

Estado no quadro geral de seus tributos. A Bélgica taxa unicamente as captações 

industriais em águas subterrâneas, e as receitas são destinadas para um Fundo de 

proteção dos aqüíferos. (PEREIRA, 2002) 

Na França, existem duas cobranças distintas: uma cobrança pela retirada, 

baseada nos volumes declarados inicialmente pelos usuários, e uma cobrança pela 

utilização que varia em função do nível de consumo. (PEREIRA, 2002) 

Segundo Pereira (2002), nos casos onde ocorre distinção entre categoria 

de usuários, o industrial é, normalmente, mais onerado que o doméstico – na 

Polônia a cobrança pela captação de água é entre 6 e 47 vezes menor para o uso 

doméstico que para indústria. Já na Alemanha, as indústrias com forte consumo de 

água podem ser beneficiadas com redução nos valores da cobrança. 

Na Holanda, uma subvenção que torna menor o montante total da 

cobrança pode ser concedida aos usuários industriais que injetarem água superficial 

nos aqüíferos antes de obter água subterrânea. 

Na Itália, os usuários industriais pagam o mesmo valor de cobrança que o 

setor doméstico. No entanto, desde que adotem medidas economizadoras de água, 

podem ser beneficiadas com redução de até 50% do valor da cobrança. 

No setor agrícola, segundo Pereira (2002), os países da OCDE podem 

ser divididos em três grandes grupos, em função da produtividade obtida com a 

agricultura irrigada. O primeiro engloba os países ou regiões onde, devido ao clima, 

a agricultura irrigada apresenta produtividade bem mais elevada do que a agricultura 

de sequeiro: Austrália, Grécia, Espanha, oeste dos EUA, México, Portugal, Turquia, 

Japão e sul da Itália. O segundo grupo corresponde aos países ou regiões onde a 

irrigação é utilizada como suporte, sobretudo para limitar os riscos: norte da França, 

norte da Itália, Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido. No terceiro grupo, estão 

aqueles países onde a agricultura irrigada é limitada à produção de hortigranjeiros 

no verão: Noruega, Áustria, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Polônia, Alemanha e Suíça. 
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O primeiro grupo é mais complexo e heterogêneo. As características 

comuns nesses países são (PEREIRA, 2002): 

� Uma forte concorrência intersetorial pelos recursos hídricos; 

� Grande diferença de produtividade entre as explorações com e sem 

uso de irrigação; 

� Uma participação forte e antiga de instituições públicas na construção 

de obras hidráulicas e/ou instalação de irrigação; 

� Dificuldades crescentes na preservação da qualidade ecológica dos 

mananciais sem redução da quantidade de água disponível para os 

usuários; 

� Aumento dos custos devido à utilização de novas fontes de 

abastecimento. 

A cobrança pelo uso da água na agricultura australiana, resultante do 

princípio de recuperação integral de custos, é menos elevada que em alguns países 

da OCDE. Para Pereira (2002), esta contradição aparente pode ser explicada por 

duas razões: i) a disposição de manter os direitos adquiridos inscritos; ii) os custos 

de distribuição de água na Austrália são intrinsecamente mais baratos do que em 

outros países semi-áridos, como a Espanha. 

A Espanha é o país com a situação mais heterogênea. A cobrança é 

formada por duas parcelas, uma destinada para as agências públicas de bacia e a 

outra destinada ao sindicato local dos irrigantes. (PEREIRA, 2002) 
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País 
Manancial Cobrança 

Uso das Receitas 
Cobrança Diferença 

Outra Diferenciação 
Permitida 

Subt. Sup. Captação Baseada 
Tipo de 
Uso 

Transferência* 

1 Alemanha n. d. n. d. Sim Custos administrativos n. d. Sim Manacial, local Não 

2 Austrália n. d. n. d. Sim n. d. CAP e 
REAL 

n. d. n. d. Sim 

3 Áustria n. d. n. d. Não n. a. n. a. n. a. n. a. Não 

4 Bélgica 22% 78% Sim Ambiente REAL Não Não Não 

5 Canadá 8% 92% Sim Custos administrativos CAP n. d. n. d. Não 

6 Coréia do Sul 7% 93% Sim Ambiente e Custos administrativos REAL Sim Manacial Não 

7 Dinamarca 99% 1% n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Não 

8 Espanha 20% 80% Sim Agências de Água, Custos 
administrativos e Ambiente 

CAP Sim Hierarquia dos direitos 
sobre a água local 

Sim 

9 Estados Unidos 18% 82% n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Sim 

10 Finlândia 2% 98% Não n. a. n. a. n. a. n. a. Não 

11 França 67% 33% Sim Agências de Bacia, Ambiente CAP e 
REAL 

Sim Manacial, local Não 

12 Grécia 15% 85% Não n. a. n. a. n. a. n. a. Não 

13 Hungria 2% 98% Sim Fundos de Água, Ambiente REAL Sim n. d. Não 

14 Irlanda 22% 78% Não n. a. n. a. n. a. n. a. Não 

15 Islândia   n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Não 

16 Itália 88% 12% Sim Agências de Bacia CAP Sim Desconto se são utilizados 
tecnologias mais eficientes 

Sim 

17 Japão 53% 47% Sim n. d. n. d. n. d. n. d. Não 

18 Luxemburgo 60% 40% n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Não 

Continua. 
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País 
Manancial Cobrança 

Uso das Receitas 
Cobrança Diferença 

Outra Diferenciação 
Permitida 

Subt. Sup. Captação Baseada 
Tipo de 
Uso 

Transferência* 

19 México 60% 40% Sim n. d. REAL Sim Local Não 

20 Noruega     n. d. n. d. n. d. n. d. Condições da permissão Não 

21 Nova Zelândia n. d. n. d. Não n. a. n. a. n. a. n. a. Sim 

22 Holanda 62% 38% Sim Ambiente (Províncias) e Orçamento 
Geral (Estado) 

REAL Sim Desconto para infiltração 
prévia 

Não 

23 Polônia 8% 92% Sim Ambiente n. d. Sim Manacial, local Não 

24 Portugal 70% 30% Não n. a. n. a. n. a. n. a. Não 

25 República 
Tcheca 

5% 95% Sim Ambiente n. d. Sim Manacial, local Não 

26 Reino Unido 24% 76% Sim Ambiente e Custos administrativos CAP Sim Manacial, fator de perda, 
estação 

Não 

27 Suécia 5% 95% Não n. a. n. a. n. a. n. a. Não 

28 Suíça n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. Não 

29 Turquia 14% 86% Sim Orçamento Geral (Estado/Município) CAP e 
REAL 

Sim Hierarquia dos direitos 
sobre a água local 

Não 

n.d. - Informação não disponível; n.a. - não se aplica; CAP -a cobrança é baseada na capacidade autorizada; REAL - a cobrança é baseada no consumo 
real. *- É permitido a transferência dos direitos de usar água? 

Quadro 2 – Cobrança pela captação de água bruta aplicada no setor industrial. 
Fonte: PEREIRA (2002). 
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O quadro 2 retrata a cobrança baseado no mercado e no preço público.  

Em Portugal, a margem de manobra em matéria de tarifação de água 

para a agricultura é muito restrita, devido ao fato de que o desenvolvimento das 

superfícies irrigadas do país ter sido realizado essencialmente pelo setor privado. 

Nas redes de irrigação criadas pelo Estado, os preços da água são em função das 

culturas e técnicas de irrigação, de acordo com a capacidade de pagamento. 

(PEREIRA, 2002) 

No México, apesar de a cobrança pelo uso da água para a agricultura ter 

aumentado nos últimos anos, ainda é relativamente pequena comparada com a 

média dos países da OCDE. Nas três décadas que antecederam os anos 1990, os 

preços da água cresceram menos que a taxa de inflação e os custos reais de 

irrigação não eram cobertos por essa cobrança. (PEREIRA, 2002) 

A cobrança para o abastecimento doméstico em onze países da OCDE – 

Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, México, 

Polônia e Reino Unido –, é feita pela retirada de água utilizada pelos serviços de 

abastecimento e saneamento. Essas cobranças variam em função da categoria do 

usuário e em função da localização geográfica, refletindo a escassez da água. 

Em numerosos casos, essa cobrança tem por objetivo predominante a 

proteção do ambiente, e suas receitas são, muitas vezes, destinadas para as 

agências ambientais ou fundos de proteção do meio ambiente. Os custos 

econômicos diretos associados aos trabalhos para garantir as captações podem ser 

recuperados por meio de tarifas clássicas, como é o caso da Inglaterra e País de 

Gales, ou podem ter um objetivo ambiental explícito, como a Holanda. 



33 

 

Tabela 1 – Quadro institucional e nível dos preços de uso agrícola em alguns países da OCDE. 

País Região (Ano) 
Tipos de Direitos sobre a Água 

Tipo de Cobrança 
Preço 

Superficial Subtêrraneo Sup. (US$/ha) Vol. (US$/m3) 

Austrália Nova Galle do Sul 
(95) 

Direito de Uso 
(negociáveis 

Autorização Volume (baixo nível de 
garantia) 

-------- 0,0024 

 Nova Galle do Sul 
(95) 

em alguns Estados)   -------- 0,0028 

Espanha Babilafuente Direito de Uso Autorização (mas quase 
privado) 

Supérfície -------- 0,0077 

 Acequia Real   Supérfície -------- 0,0429 

 Fuente Palmera   Binômia -------- 0,1060 

 Levante M, Esq.   Binômia -------- 0,1719 

 Novelda   Binômia -------- 0,2120 

Estados Unidos Pacífico noroeste 
(90) 

Direito Público e Privado Privado Média 13,40 -------- 

Grécia Média nacional (97) Direito de Uso Autorização Superfície 92-210 -------- 

Japão Média nacional (97) Direitos Históricos e de 
uso 

Não utilizado Superfície (rizicultura) 246,00 -------- 

México Média nacional (97) Direito de Uso (50 anos) n. d. Superfície 60,00 -------- 

Portugal Sorraia (97) Direito Público e Privado n. d. Fixo ou Binômia (arroz) 173-208 0,0100 

 Sorraia (97)   Binômia (milho) 105,00 0,0140 

Turquia Mediterrâneo (98) Direito de Uso Autorização Superfície (algodão) 49,50 -------- 

  Anatolie Central (98)     Superfície (trigo) 19,80 -------- 

Notas: alguns valores apresentados na coluna Preço por Volume (US$/m³) podem ter sido obtido de um sistema de tarifação em função da superfície. Nesse 
caso, a conversão foi feita tomando-se como base  uma estimativa do volume consumido. 

Fonte: PEREIRA (2002). 
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2.2.2 Experiência brasileira 

O Brasil apresenta diferentes cenários naturais e de desenvolvimento 

econômico que se traduz em diferentes questões para os recursos hídricos. No 

Nordeste a escassez quantitativa tem sido a questão central, no Sul e Sudeste os 

problemas de qualidade da água e a escassez qualitativa e na Amazônia a questão 

de desenvolvimento e preservação.  

O modelo instalado com a Constituição de 1988 tive como foco o 

gerenciamento administrativo de conflitos assegurando assim para a geração atual e 

as futuras a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos diversos usos e a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos. Este modelo tem maior aderência aos problemas da escassez quantitativa 

e qualitativa.  

Diante de problemas diversificados como esse enfrentados pelo Brasil, 

surge a necessidade de instituir normas de controle e gestão das águas. 

No Brasil, o Código de Águas, estabelecido pelo Decreto Federal 24.643, 

de 10 de julho de 1934, foi a primeira tentativa de regular o aproveitamento da água 

e instituiu o princípio de poluidor pagador. Esse Código, julgado inovador para 

época, já assegurava o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de água, para 

as primeiras necessidades da vida, permitindo a todos usar de quaisquer águas 

públicas, conformando-se com os regulamentos administrativos. Era impedida a 

derivação das águas públicas para aplicação na agricultura, indústria e higiene sem 

a existência de concessão, no caso de utilidade pública, e de autorização nos outros 

casos; em qualquer hipótese, dava-se preferência à derivação para abastecimento 

das populações. Porém o instrumento da cobrança não havia sido posto em prática, 

talvez em virtude da falsa idéia de que há água em abundância no país. 

Estado do Ceará, bem como diversos outros estados brasileiros 

instituíram a cobrança pelo uso da água. 
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O Brasil, por suas dimensões continentais e diversidade geográfica, 

apresenta situações bastante distintas quanto à disponibilidade hídrica intra e inter-

regionais, sendo afetado tanto pela escassez hídrica, quanto pela degradação dos 

recursos causada pela poluição de origem doméstica e industrial. Para Santos 

(2002), podem-se definir três situações: 

� A região sul/sudeste com relativa abundância de recursos hídricos 

comprometida pela poluição de origem doméstica (generalizada) e 

industrial (bacias mais industrializadas), apresentando áreas de 

escassez como a região metropolitana de São Paulo; 

� A região semiárida do nordeste com graves problemas de escassez 

gerados pelo clima semi-árido e pela má distribuição das chuvas e 

agravados por poluição doméstica, e apresentando ainda poluição 

industrial em níveis relativamente baixos; 

� A região centro-oeste e norte com grande disponibilidade hídrica, baixa 

poluição tanto doméstica como industrial devido a uma ocupação 

urbana ainda rarefeita, mas inserida em dois ecossistemas: Pantanal 

e Amazônia, que demandam estratégias especiais de proteção. 

Segundo o Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil – 

Informe 2011 (ANA, 2011), o Brasil possui um alto índice urbano de cobertura de 

abastecimento de água. No entanto, os índices de coleta e tratamento de esgotos 

domésticos urbanos continuam em patamares inferiores, como mostra a Tabela 2: 

Tabela 2 – Índices de cobertura de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, segundo 

resultados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2004-2008). 

  Índices de cobertura ao longo dos anos 
Tema Atendimento (%) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Abastecimento urbano de água 95,4 96,3 93,1 94,2 94,7 
Coleta de esgotos domésticos urbanos 50,3 47,9 48,3 49,1 50,6 

Tratamento de esgotos domésticos urbanos 31,3 31,7 32,2 32,5 34,6 

Fonte: CONJUNTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL: INFORME 2011 (2011). 
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É importante salientar, ainda, que os índices de cobertura de 

abastecimento de água baseiam-se na existência de rede de água, não significando 

garantia da oferta hídrica, nem das condições operacionais. 

Assim como os demais países emergentes, o Brasil apresenta baixa 

cobertura de serviços de saneamento. Dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento, mostram que no ano de 2008 cerca de 5,30% dos domicílios 

brasileiros não eram atendidos pelo abastecimento de água por rede e cerca de 

49,40% não eram atendidos pela rede de esgotamento sanitário. Devido aos 

problemas de saúde e ambientais gerados por esta situação, esse problema tornou-

se uma das principais preocupações de toda a sociedade e dos governantes. Em 

pesquisas de opinião, a população tem posto a falta de saneamento como um dos 

problemas com maior urgência por solução, à frente até de saúde e educação 

(SANTOS, 2002). Sem os investimentos necessários para suprir a demanda 

crescente, parcelas expressivas da população, majoritariamente de baixa renda, não 

são atendidas pelos serviços de abastecimento e coleta de esgotos e também uma 

grande parte dos esgotos não são tratados. 

A degradação ambiental gerada pela falta de investimentos em coleta e 

tratamento de esgotos tem levado a crescente poluição dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos por carga orgânica e nutrientes. Como conseqüências, 

tem-se a redução da disponibilidade de água e o aumento dos custos de tratamento. 

A médio e longo prazo tem-se o comprometimento dos recursos hídricos para 

gerações futuras e a destruição ou comprometimento de ecossistemas dependentes 

destes recursos. Trata-se de deseconomias ou externalidades geradas por usuários 

do recurso. A internalização dos custos de tratamento, recuperação e preservação 

dos recursos deve ser um objetivo do sistema de gestão (SANTOS, 2002). 

Segundo Santos (2002), os diversos sistemas de gestão implantados ou 

em discussão no Brasil são inspirados no modelo francês e se baseiam nas 

seguintes premissas: 
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� O gerenciamento dos recursos hídricos deve ser feito de forma 

integrada tendo como unidade de gestão a bacia hidrográfica e deve 

compreender também o solo e a cobertura vegetal; 

� Reconhecimento da água como bem finito e vulnerável; 

� A gestão deve considerar o princípio do usuário-pagador e do poluidor-

pagador, permitindo integrar os custos ambientais aos diversos usos 

da água; 

� A gestão deve ser descentralizada, criando-se comitês de bacia que 

contemplem a participação dos usuários e da sociedade civil e dos 

governos municipais; 

� As políticas de gestão devem enfocar a viabilidade financeira do 

gerenciamento integrado. 

Santos (2002) cita que as últimas três décadas do século XX podem ser 

divididas em três fases muito características quanto aos objetivos e instrumentos de 

gestão aplicados: 

� De 1970 até fins da década de 1980: política de controle ambiental 

centralizada exercida por órgãos federais e estaduais de meio 

ambiente, baseada em mecanismos de comando e controle 

(disciplinamento, proibições e normas), com grande ênfase no 

controle pontual da emissão de poluentes industriais. Esta fase é 

marcada pela falta de integração entre as políticas de 

desenvolvimento e de meio ambiente, pelo custeio integral por fundos 

públicos e pela falta de participação social (GOLDENSTEIN, 2000); 

� Após 1980 e início da década de 1990: Inicia-se a implantação de 

uma política nacional de meio ambiente, definida pela Constituição 

Federal de 1988, introduz-se o conceito de gestão ambiental 

integrada e participativa, criação de conselhos federal e estaduais de 

meio ambiente buscando a integração entre os diferentes níveis de 
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governos e entre os setores público e privado, graves problemas 

ambientais são acompanhados de uma maior conscientização e 

mobilização pública por um lado, e, por outro lado, com o nível ainda 

baixo de integração da políticas públicas setoriais; 

� A partir da década 1990: Consideração da escala global das questões 

ambientais na esteira da realização da Rio-92, introdução do conceito 

de desenvolvimento sustentável e dos instrumentos econômicos na 

gestão ambiental, e o início do processo de reformulação dos órgãos 

setoriais de gestão. 

No contexto da legislação, Santos (2002) tece comentários sobre 

recursos hídricos desde a década de 1930 quando entrou em vigor o Código de 

Águas (Decreto nº 24.643, de 10/06/1934). A questão dos recursos hídricos foi 

tratada novamente na lei de implantação da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

nº 6.938, de 31/08/1981) e mais diretamente na Constituição Federal (1988) cujo 

artigo 21, inciso XIX, define como competência da União instituir o sistema nacional 

de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu 

uso, entre outras disposições. 

O Código de Águas é o início da regulamentação da política de recursos 

hídricos anterior ao advento da lei das águas (Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de 

1997). As reformas pretendidas pela nova legislação realizam-se sobre o Código de 

Águas, reformando-o. Assim, uma correta compreensão da legislação e das políticas 

atuais das águas demandam comparação/contraponto com o universo hídrico, social 

e político que construiu o código das águas. (SOUZA FILHO, 2005) 

O Código de Águas, diploma legal formulado no início do século XX, foi 

considerado um instrumento avançado para a época. Todavia, a evolução das 

atividades humanas, no decorrer do tempo, encarregou-se de torná-lo 

desatualizado, à medida que novas atividades econômicas surgiram, ensejando a 

necessidade de criação de outros instrumentos de controle, em função do aumento 

da demanda da água, seja pela quantidade, seja pela qualidade. Há que dizer, em 

defesa do Código de Águas, que a sua desatualização deve-se ao fato de ter sido o 
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mesmo regulamentado apenas na parte relativa aos aproveitamentos para geração 

de energia elétrica e, também, por não ter sido aplicado com a necessária 

efetividade (GRANZIERA, 2000). 

As normas estaduais e a Lei federal n. 9.433/97 incorporaram à ordem 

jurídica novos conceitos, como o da bacia hidrográfica considerada como unidade de 

planejamento e gestão; da água como bem econômico passível de ter a sua 

utilização cobrada; a gestão das águas delegada a comitês e conselhos de recursos 

hídricos, com a participação, além da União e dos Estados, de Municípios, usuários 

de recursos hídricos e da sociedade civil. 

A Lei n° 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, um 

grande passo para o avanço nas políticas públicas brasileiras relacionadas à água. 

Conjuntamente, esta lei criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH), um instrumento que possibilitaria resolver as questões que 

surgiam no país com a demanda crescente de água para o crescimento urbano, 

agrícola e industrial, bem como os conflitos que o aumento da demanda causaria, e 

o aumento da degradação ambiental das fontes hídricas. 

Essa nova lei introduziu a cobrança pelo uso da água no Brasil como um 

instrumento de gestão e como um instrumento econômico a ser aplicado tanto para 

os usos quantitativos quanto para os usos qualitativos. 

Como instrumento de gestão, a cobrança deve alavancar recursos para 

dar o suporte financeiro ao sistema de gestão de recursos hídricos e às ações 

definidas pelos planos de bacia hidrográfica, ou seja, deve ser um instrumento 

arrecadador. 

Como instrumento econômico, a cobrança deve sinalizar corretamente 

para a sociedade o uso dos recursos hídricos de forma racional e que atenda aos 

princípios do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a cobrança deve, 

idealmente, apresentar efetividade e eficiência econômico-financeira, ter impacto 

ambiental, e ser ainda um instrumento prático e com bom nível de aceitação pela 

sociedade. 
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Em 17 de julho de 2000, a ampla reforma institucional no Setor de 

Recursos Hídricos é consolidada com a edição da Lei Federal n° 9.984, que cria a 

Agência Nacional de Águas (ANA). Vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e 

dotada de autonomia administrativa e financeira, a ANA, na condição de autarquia 

sob regime especial, tem como missão regular e disciplinar a utilização dos rios e 

lagos de domínio da União, assegurando água em quantidade e qualidade para usos 

múltiplos, e implementar o SINGREH em parceria com os governos estaduais e 

municipais, com os usuários de água e com a sociedade civil organizada. Além de 

criar condições técnicas e institucionais para a implementação da lei das águas, a 

ANA contribui na busca de soluções para o enfrentamento de dois graves 

problemas: as secas prolongadas, especialmente na Região Nordeste, e a poluição 

dos rios. O Brasil dispõe, agora, de uma entidade com autonomia e estabilidade 

suficiente para fazer frente a um conjunto de desafios. Para sua atuação, a ANA 

subordina-se aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e articula-se com órgãos e entidades públicas e 

privadas integrantes do SINGREH. 

A instalação da Agência Nacional de Águas (ANA), no início de 2001, 

representou um importante passo no sentido de implantar, nos termos da Lei 

9.433/97, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, inclusive a 

cobrança pelo uso da água (Pereira, 2002). 

No quadro 3 está lista por ordem cronológica a criação das leis estaduais 

no Brasil. 
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Seq. UF Lei Data 

1 São Paulo 7.663 30/12/1991 

2 Ceará 11.996 24/07/1992 

3 Santa Catarina 9.748 30/11/1994 

4 Rio Grande do Sul 10.530 30/12/1994 

5 Bahia 6.855 12/05/1995 

6 Rio Grande do Norte 6.908 01/07/1996 

7 Paraíba 6.308 02/07/1996 

8 Pernambuco 11.426 17/01/1997 

9 Goiás 13.123 16/07/1997 

10 Sergipe 3.870 --/09/1997 

11 Mato Grosso 6.945 05/11/1997 

12 Alagoas 5.965 10/11/1997 

13 Espírito Santo 5.818 30/12/1998 

14 Minas Gerais 13.199 29/01/1999 

15 Rio de Janeiro 3.239 02/08/1999 

16 Paraná 12.726 26/11/1999 

17 Piauí 5.165 17/08/2000 

18 Distrito Federal 2.725 --/06/2001 

19 Pará 6.381 25/07/2001 

20 Amazonas 2.712 28/12/2001 

21 Rondônia 255 25/01/2002 

22 Mato Grosso do Sul 2.406 29/01/2002 

23 Tocantins 1.307 22/03/2002 

24 Amapá 686 --/--/2002 

25 Acre 1.500 15/07/2003 

26 Maranhão 8.149 --/--/2004 

27 Roraima *   

*não há lei no estado. 

Quadro 3 – Leis estaduais de recursos hídricos 
Fonte: Adaptado de PIZELLA (2006). 

Segundo disposto na Lei 9.433/97, a cobrança pelo uso da água deve 

atender tanto ao objetivo econômico como o financeiro, este explicitamente 

considerado no artigo 19, inciso III da lei. O objetivo financeiro também está 

presente no artigo 22 da lei que define que os valores cobrados deverão financiar 

não apenas os estudos, programas, projetos e obras dos Planos de Recursos 

Hídricos (I), mas, também a implantação e custeio administrativo do Sistema 

Nacional de Gerenciamento (II). O inciso I desse artigo dispõe, inclusive, que deve 

ser dado ao usuário uma indicação do real valor da água. Isso pode ser interpretado 
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como a cobrança de um valor que seja indicativo dos custos externos que o uso da 

água esteja provocando, conforme quadro 4. 

Objetivos da cobrança 

I reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 

II incentivar a racionalização do uso da água; 

III obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados 
nos planos de recursos hídricos. 

Quadro 4 – Os objetivos da cobrança pelos uso da água na legislação brasileira de recursos hídricos. 
Fonte: LEI 9.433/97, art. 19. 

Apesar de a Lei de Águas ter determinado a gestão por bacias 

hidrográficas, anteriormente a ela, a Constituição brasileira definiu a dominialidade 

dos recursos hídricos não em função da bacia hidrográfica em que estão inseridos, 

mas sim por corpos d’água (rios, lagos, e outros). A Constituição determinou dois 

níveis de domínio: 

i) São bens da União: lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam 

de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 

ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

fluviais (artigo 20, inciso III); 

ii) São bens dos Estados: as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da 

lei, as decorrentes de obras da União (artigo 26, inciso I). 

Este é um dos principais fatores que tornam extremamente complexa a 

montagem do sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro. O modelo de gestão 

dos recursos hídricos contemplado na Lei 9.433/97 prevê a gestão por bacias 

hidrográficas e estas não se enquadram na divisão político-administrativa da 

federação, e envolvem muitas vezes rios de domínio estadual e de domínio federal. 

Para Santos (2002), esta questão seria resolvida de forma mais simples 

se ocorresse renúncia, por parte dos estados e da União, às incumbências relativas 
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à gestão e sua transferência para os entes gestores definidos na Lei 9.433/97: 

comitês e agências de bacias. Apesar desta transferência ser necessária, devendo 

ocorrer através de convênios de integração, podem ser apontados alguns entraves a 

uma transferência ampla: 

a) Alguns instrumentos de gestão tais como outorga de direito de uso e 

cobrança são de competência exclusiva do Estado, não sendo 

possível de serem desempenhados pelas agências; 

b) A natureza da gestão de recursos hídricos, que envolve aspectos 

multidisciplinares tais como, políticas de uso do solo, planejamento 

urbano, política industrial, política agrícola, etc., com problemas de 

escala local ou regional, dificulta uma atuação mais efetiva de um 

ente não estatal como uma agência de bacia, na gestão de toda a 

área geográfica abrangida pela bacia hidrográfica; 

c) A coexistência do sistema de gestão de recursos hídricos com os 

sistemas de gestão ambiental estaduais e federal responsáveis pelo 

licenciamento e fiscalização de todas as atividades que interferem 

com o meio ambiente e, conseqüentemente, com o meio hídrico, 

sistemas estes fortemente embasados em mecanismos de comando 

e controle. 

Santos (2002) afirma que um dos principais desafios a ser enfrentado na 

implantação do sistema de gestão de recursos hídricos do país é dar 

operacionalidade aos instrumentos de gestão, principalmente à outorga e à 

cobrança pelo uso da água, dois instrumentos previstos para atuar de forma 

conjunta, e que deverão ser operados pelo poder público estadual e federal de 

acordo com a dominialidade do corpo hídrico. A criação de agências de bacia com 

os poderes os mais abrangentes possíveis, e a manutenção sob a tutela do estado 

apenas de atividades realmente indispensáveis, poderá reduzir fortemente os custos 

administrativos e transacionais do sistema de gestão, conferindo maior efetividade e 

eficiência ao instrumento da cobrança. 
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O gerenciamento de recursos hídricos deve agir de forma integrada tendo 

como unidade de gestão a bacia hidrográfica, incorporando também o solo e 

cobertura vegetal, tendo a água como bem finito. A gestão deve ser descentralizada, 

com a criação de comitês de bacia e a política de gestão enfocar a viabilidade 

financeira do gerenciamento integrado. 

O sistema de gestão do país é formado por entidades que exercem papel 

formal no gerenciamento dos recursos hídricos, tanto na esfera federal, como no 

nível estadual e das bacias, estão organizadas dentro do chamado “Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGRH”. O SINGRH foi 

instituído pela Constituição Federal de 1988 (artigo 21 inciso XIX), tendo sido 

regulamentado pela Lei 9.433/97, e modificado pela Lei 9.984, de 17 de julho de 

2000, artigo 30. 

Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

segundo a Lei 9.984/00: 

� Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH: Órgão 

deliberativo e normativo máximo do SINGRH integrado por 

representantes do poder executivo federal (MMA, Secretaria da 

Presidência da República), dos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos, dos Usuários e das organizações civis de recursos hídricos, 

e tem por secretaria executiva a Secretaria de Recursos Hídricos do 

MMA, entre suas funções está a aprovação da criação de comitês de 

bacias que envolvam rios de domínio federal, do plano nacional de 

recursos hídricos e de valores de cobrança pelo uso da água; 

� Agência Nacional de Águas – ANA: Autarquia federal sob regime 

especial com autonomia administrativa e financeira, criada pela lei 

9.984, de 17 de julho de 2000, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, funciona como agência reguladora da utilização dos rios de 

domínio da União, e como agência executiva encarregada da 

implementação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a ANA 

está encarregada ainda do recolhimento dos recursos da cobrança 
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pelo uso da água em rios de domínio da União e da aplicação destes 

e de outros recursos destinados ao gerenciamento dos recursos 

hídricos e da aplicação de alguns instrumentos de gestão, tais como, 

outorga e fiscalização, que são de competência da União; 

� Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 

Federal: constituem-se em fóruns de discussão e deliberação para os 

assuntos que envolvem bacias sob seu domínio, são responsáveis 

pela aprovação dos planos estaduais e distritais de Recursos 

Hídricos, e representam a instância estadual no Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, ainda se encontram em fase incipiente de 

implantação e atuação; 

� Os Comitês de bacias hidrográficas: são previstos para atuar como 

"parlamento das águas da bacia", contando com a participação dos 

usuários públicos e privados, do poder municipal, da sociedade civil 

organizada e das demais esferas do governo (estaduais e federal), 

entre suas atribuições está a aprovação do Plano da Bacia e do valor 

da cobrança pelo uso da água, além de se constituir no fórum de 

discussão e decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica; 

� Os órgão dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal, e 

municipais cujas as competências se relacionem com a gestão de 

recursos hídricos. 

� As Agências de Água: devem atuar como “braço executivo” do(s) 

seu(s) correspondente(s) comitês, estão encarregadas da elaboração 

e implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, gerir os 

recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e os demais 

recursos destinados à gestão, entre outras atribuições. 

Tendo em vista os fatores complicadores derivados da estrutura 

federalista discutidos anteriormente, o SINGRH prevê que todos estes órgãos 
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devem atuar de forma articulada de forma a respeitar o princípio da subsidariedade 

e ultrapassar os entraves legais a uma efetiva gestão por bacia hidrográfica. 

A partir da Lei 9.433/97, definiu-se a bacia hidrográfica como a unidade 

territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 

do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Divisão Hidrográfica 

Nacional (DHN) foi instituída pela Resolução do CNRH N° 32, de 15 de outubro de 

2003, e é composta por 12 Regiões Hidrográficas. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2003) 

 
Figura 1 – Divisão hidrográfica do Brasil segundo o CNRH. 
Fonte: RESOLUÇÃO Nº 32 DA CNRH (2003). 
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No quadro 5 são listadas as regiões hidrográficas brasileira, indicando as 

unidades federativas situada na bacia, bem como a área e os rios principais na 

região. 

Região 
Hidrográfica 

Unidade 
Federativa 

Área Total Bacias Principais Rios 

Amazônica AC, AM, RR, 
RO, MT, PA 
e AP. 

3.800.000 km² 
(44.63%) 

Bacia do rio Amazonas, 
dos rios da Ilha de 
Marajó e dos do Amapá. 

Amazonas, Negro, 
Solimões e Purus. 

Tocatins-
Araguaia 

GO, MT, TO, 
MA, PA e 
DF. 

967.059 km² 
(11.36%) 

Bacia do rio Tocantins. Tocantins, 
Araguaia, Vermelho 
e Crixá-Açú. 

Atlântico 
Nordeste 
Ocidental 

MA e PA. 254.100 km² 
(2.98%) 

Sub-bacias dos rios 
Mearim e Itapecuru. 

Gurupi, Turiaçu, 
Pericumã e 
Mearim. 

Parnaíba PI, MA e CE. 344.112 km² 
(4.04%) 

Bacia do rio Parnaíba. Parnaíba, Balsas, 
Gurgueia e Uruçuí-
Preto. 

Atlântico 
Nordeste Oriental 

CE, RN, PB, 
PE e AL. 

287.348 km² 
(3.37%) 

Pequenas bacias 
costeiras. 

Jaguaribe, 
Salgado, Banabuiú 
e Cariús. 

São Francisco SE, AL, PE, 
BA, GO, MG 
e DF. 

640.000 km² 
(7.52%) 

Bacia do rio São 
Francisco. 

São Francisco, das 
Velhas, Abaeté e 
Carinhanha. 

Atlântico Leste SE, BA, MG 
e ES. 

374.677 km² 
(4.4%) 

Bacia do rio 
Jequitinhonha, Mucuri, 
São Mateus, 
Paraguaçu. 

Paraguaçu, Mucuri, 
Pardo e 
Jequitinhonha, São 
Mateus. 

Atlântico 
Sudoeste 

ES, MG, RJ, 
SP e PR. 

229.972 km² 
(2.7%) 

Bacia do rio Doce, 
Ribeira, Paraíba do Sul. 

Doce, Paraíba do 
Sul, Ribeira de 
Iguape. 

Paraná MG, GO, 
MS, SP, PR, 
SC e DF. 

879.860 km² 
(10.33%) 

Sub-bacia do rio Paraná 
em território brasileiro. 

Paraná, Paranaíba, 
Tietê e Iguaçu. 

Paraguai MT e MS. 1.100.000 km² 
(12.92%) 

Sub-bacia do rio 
Paraguai em território 
brasileiro. 

Paraguai, Miranda, 
Cuiabá e São 
Lourenço. 

Continua. 
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Região 
Hidrográfica 

Unidade 
Federativa 

Área Total Bacias Principais Rios 

Uruguai RS e SC. 174.612 km² 
(2.05%) 

Sub-bacia do rio 
Uruguai em território 
brasileiro. 

Uruguai, Chapecó, 
Passo Fundo e da 
Várzea. 

Atlântico Sul SP, PR, SC 
e RS. 

185.856 km² 
(2.18%) 

Bacia do rio Camaquã, 
Itajaí, Jacuí, Itajaí-Mirim, 
Itajaí do Sul. 

Itajaí, Jacuí, Itajaí-
Açu e Itajaí do Sul. 

Quadro 5 – Lista das 12 bacias hidrográficas brasileiras. 
Fonte: Adaptado de RESOLUÇÃO Nº 32 DA CNRH (2003). 

A tabela 3 apresenta um resumo da demanda pelo uso quantitativo de 

recursos hídricos no Brasil por grandes bacias. 

Tabela 3 – Disponibilidade hídrica e vazões médias e de estiagem. 

Região hidrográfica 
Vazão média 

(m3/s) 
Disponibilidade 
hídrica (m3/s) 

Estiagem – 
Q95 (m3/s) 

Amazônica 132.145 73.748 73.748 
Tocantins-Araguaia 13.799 5.447 2.696 

Atlântico Nordeste Ocidental 2.608 320 320 
Parnaíba 767 379 294 

Atlântico Nordeste Oriental 774 91 32 
São Francisco 2.846 1.886 852 
Atlântico Leste 1.484 305 252 

Atlântico Sudeste 3.162 1.109 986 
Atlântico Sul 4.055 647 647 

Paraná 11.414 5.792 3.901 
Uruguai 4.103 565 394 
Paraguai 2.359 782 782 
Brasil 179.516 91.071 84.904 

Fonte: CONJUNTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL: INFORME 2011 (2011). 

2.2.2.1 Cobrança pelo uso da água na Paraíba do Sul 

A bacia do rio Paraíba do Sul conta com uma área de drenagem de cerca 

de 55.500km², localizando-se na Região Sudeste abrangendo parte dos Estados de 

São Paulo (13.900km², 25%), Minas Gerais (20.700km², 37%) e Rio de Janeiro 

(20.900km², 38%) e uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes, 

abrange uma das mais desenvolvidas áreas industriais do país. Além disso, cerca de 

8 milhões de habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) também 

se abastecem de suas águas, através de duas transposições da bacia para a 
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vertente atlântica da Serra do Mar, retiradas diretamente do rio Paraíba do Sul pela 

estação elevatória de Santa Cecília e da bacia do rio Piraí, por meio do túnel que 

interliga o reservatório de Tocos ao de Lajes e da estação elevatória de Vigário, 

utilizadas também para geração de energia elétrica pelo Sistema Light. Além do 

abastecimento de água e da geração de energia elétrica, beneficiam-se dessas 

transposições diversas indústrias situadas nas proximidades do rio Guandu e na 

RMRJ. 

Até meados do século XVIII, quase a totalidade da bacia era coberta por 

florestas. Nestes últimos dois séculos as florestas foram sendo substituídas por 

lavouras, pastagens e áreas urbanas, de modo que atualmente cobrem apenas 11% 

da bacia. Em termos de área ocupada, a pecuária aparece como principal forma de 

uso do solo, embora boa parte do que se classifica como campo/pastagem seja de 

terras degradadas, com pouca ou nenhuma atividade agropecuária. 

A cobrança dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro 

aprovada pela Lei Nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, baseia-se na seguinte 

equação: (ANA, 2009) 

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

Onde: 

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

K0 expressa o multiplicador de preço unitário para a captação, (inferior 

1,0) e definido pela SERLA; 

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 
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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 parcela relativa à cobrança pelo volume de água captada no manancial 

é dada pela equação: 

CCAP = Qcap x K0x PPU 
(2) 

A parcela relativa à cobrança pelo consumo é dada pela equação: 

CCAP = Qcap x K1 x PPU (3) 

ou seja; 

CCAP = Qcons x PPU (4) 

A parcela relativa à cobrança por poluição depende da parcela da vazão 

efluente tratada e da eficiência de remoção de DBO apresentada pelo sistema de 

tratamento e é dada pela equação: 

CPOLUIÇÃO = Qcap x [ (1 – K1) x (1 – K2 K3) ] x PPU (5) 

Esta expressão pode ser reescrita de forma a tornar os fatores de 

cobrança mais claros, vejamos: 
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CPOLUIÇÃO = Qcap x (1 – Qcons / Qcap) x (1 – K2 K3) x PPU (6) 

CPOLUIÇÃO = (Qcap – Qcons) x (1 – K2 K3) x PPU (7) 

CPOLUIÇÃO = Qefluente x (1 – K2 K3) x PPU (8) 

A cobrança independe da carga de DBO lançada, a metodologia proposta 

visa a estimular a aplicação de tecnologias de tratamento mais eficientes. 

Para os diversos usuários de recursos hídricos, com exceção do setor 

agropecuário e aqüicultura, são válidas as seguintes considerações: 

i) O Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,02 (dois centavos) por 

metro cúbico; 

ii) Coeficiente k0 igual a 0,4 (quatro décimos); 

iii) O valor de Qcap e de k1 serão informados pelo usuário, sujeitos à 

fiscalização prevista na legislação pertinente; 

iv) O valor da terceira parcela da fórmula, referente a redução e DBO, 

representa a relação entre a vazão efluente tratada e vazão 

efluente bruta (k2), e k3 expressa o nível de eficiência de redução  

de DBO na Estação de Tratamento de Efluentes. 

Thomas (2002) descreve os três principais objetivos que a metodologia 

transitória de cobrança busca atender, a saber: 

�  Consolidar o processo de gestão da bacia do rio Paraíba do Sul com o 

início da cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

�  Possibilitar a implementação, em curto prazo, de ações de gestão e 

recuperação ambiental hierarquizadas pelo CEIVAP; 

�  Assegurar a contrapartida financeira da bacia para o Programa 

Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas, comumente 

denominado “Programa de Compra de Esgotos”, concebido pela ANA. 
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Nessa primeira fase do sistema de cobrança, a boa aceitabilidade por 

parte dos usuários-pagadores e da comunidade em geral é conseqüência, de um 

lado, da simplicidade da metodologia de cobrança, que deve ser de fácil 

compreensão e baseada em parâmetros facilmente quantificáveis e, de outro lado, 

da fixação de valores de cobrança através de processo participativo (THOMAS, 

2002). 

2.2.2.2 Cobrança pelo uso da água em São Paulo 

Em São Paulo, a cobrança pelo uso da água já estava prevista na 

Constituição de 1989 (art. 211). Posteriormente, a Lei 7.663/1991 reforçou o uso 

desse mecanismo e a Lei nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005, propõe sua 

regulamentação (Pereira, 2002). Segundo Barth (1998), como a cobrança já havia 

sido instituída pela Lei 7.663/1991. 

A legislação paulista muito influenciou na elaboração das leis 

equivalentes dos demais estados e mesmo da união. 

O sistema de cobrança proposto para o Estado de São Paulo pela Lei Nº 

12.183, de 29 de dezembro de 2005 é fundamentado na experiência francesa, e 

considera os seguintes fatores de cobrança: 

− Cobrança por captação; 

− Cobrança por consumo; 

− Cobrança por Carga poluente remanescente de: 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

• Resíduo Sedimentável (RS) 

• Carga Inorgânica (CI) - Correspondente a metais, cianetos e 

fluoretos. 
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Para o Estado de São Paulo a metodologia proposta prevê a definição de 

preços unitários básicos (PUB) para cada fator de cobrança de forma uniforme para 

todas as bacias hidrográficas. Os preços unitários básicos serão afetados por 

coeficientes multiplicadores x1, x2, x3, .....xn; y1, y2, y3,.....yn, etc., fixados por cada 

comitê em função do tipo de uso, classe do corpo hídrico, sazonalidade, etc. Estes 

coeficientes, a serem implantados de forma gradativa, conferem eficiência 

econômica ao instrumento de cobrança, já que os preços passariam a refletir a 

escassez do recurso. Santos (2002) apresenta na tabela 4 os valores dos preços 

unitários. 

Tabela 4 – Preços unitários básicos máximos para cobrança pelo uso da água no Estado de São 

Paulo. 

Ítem Unidade 

Símbolos 
dos Preços 
Unitários 
Básicos 

PUB                 
(Preço 
Unitário 
Básico)             
(R$) 

Preço 
Unitário 
Máximo          
(R$) 

Captação m³ PUBcap 0,01 0,05 

Consumo m³ PUBcons 0,02 0,10 

Lançamentos         

  - de DBO kg DBO PUBDBO 0,10 1,00 

  - de DQO kg DQO PUBDQO 0,05 0,50 

  - de R$ litro PUBR$ 0,01 0,10 

  - de CI kg PUBCI 1,00 10,00 

Fonte: SANTOS (2002). 

O valor unitário da cobrança por captação poderá ser até cerca de 50% 

maior que o PUBCap proposto para o setor industrial. Para o setor doméstico a 

variação será menor e o setor agrícola deverá ser desonerado. Isto representará 

uma cobrança por captação variando entre R$0,01/m3 e R$0,015/m3 para o setor 

industrial e doméstico. Segundo Santos (2002), em termos absolutos, este valor é 

baixo comparativamente aos praticados pelos países europeus, representa cerca de 

10 a 30% dos valores cobrados por água superficial na Alemanha, por exemplo. 

A cobrança por consumo proposta deverá variar entre R$0,02/m3 a 

R$0,03/m3, em função dos coeficientes multiplicadores. 



54 

 

Entre os países citados, o único que cobra explicitamente por consumo é 

a França, onde, a agência do Rhin-Meuse fixou o valor unitário básico em 0,015 €/ 

m3, no período de 1997 a 2001. 

Nos demais países a cobrança por captação muitas vezes embute a 

cobrança por consumo ao diferenciar a cobrança por tipo de usuário, onde os que 

apresentam maior fator de consumo pagam mais. 

Para Santos (2002), os valores propostos para a cobrança por consumo 

para o estado de São Paulo são baixos em relação aos cobrados pela agência Rhin-

Meuse, mas já se trata de um valor significativo tendo em vista se tratar de um valor 

inicial em um país com renda per capita quase 10 vezes inferior. 

A cobrança por poluição é cumulativa e incide sobre diversos fatores de 

carga poluente. 

A cobrança por carga orgânica é, de uma certa forma, cobrada 

duplamente por incidir sobre o parâmetro DBO e DQO. Considerando-se as 

correlações entre DBO e DQO apresentadas no Anexo 1 – Memória de Cálculo, e os 

coeficientes multiplicadores propostos, deduz-se que o preço unitário por carga 

orgânica expresso em termos de DQO será da ordem de R$0,07 a R$0,25/kg. Estes 

valores estão bem abaixo dos valores cobrados pelos países europeus. 

As principais vantagens do sistema proposto para o Estado de São Paulo 

são, segundo Santos (2002): 

� É bastante simples, claro e educativo para o público em geral, o que 

confere praticabilidade e aceitabilidade política ao instrumento; 

� Separa cobrança por poluição da cobrança por captação e por 

consumo, o que dá flexibilidade e melhora a aceitabilidade política da 

cobrança, já que, a exemplo do que acontece nos países europeus, a 

cobrança por quantidade tende a ser baixa e a cobrança por poluição 

tende a ser mais onerosa; 
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� A fórmula de cálculo proposta prevê a introdução progressiva de novos 

coeficientes multiplicadores do PUB baseados na disponibilidade 

hídrica da bacia, no tipo de manancial, na finalidade do uso, na 

sazonalidade e na localização dos pontos de captação/lançamento 

em relação à zona de recarga dos aquíferos, dentre outros 

parâmetros, o que torna a cobrança um instrumento com eficiência 

econômica e com impacto ambiental. 

2.2.3 Cobrança do uso da água no Ceará 

No Estado do Ceará, o instrumento da cobrança pelo uso da água é 

aplicado sob forma e objetivos bem diversos daqueles aplicados nos países 

europeus e no sistema paulista. Trata-se de cobrança por captação e adução de 

água bruta num estado semi-árido com graves problemas de escassez. No Ceará, a 

gestão de recursos hídricos se reveste de crucial importância porque... “o regime 

hidrológico dos rios intermitentes da região é bastante crítico, pois depende de um 

regime pluviométrico irregular (tanto mensal quanto anual), da natureza geológica 

das rochas (na grande maioria, cristalina) e de um clima megatérmico de alto poder 

evaporante, A integração dos fatores citados é diretamente responsável pelas 

características extremadas do escoamento, ora com cheias de grandes proporções, 

ora com períodos de demorada escassez” (Vieira, 2000). 

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH foi 

instituída pela Lei Nº 12.217, de 18 de novembro de 1993, como entidade da 

administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica própria, organizada 

sob a forma de sociedade anônima de capital autorizado. 

Segundo Teixeira (2003), a COGERH tem por finalidade gerenciar a 

oferta dos recursos hídricos constantes dos corpos d’água superficiais e 

subterrâneos de domínio do Estado, visando a equacionar as questões referentes ao 

seu aproveitamento e controle, operando, para tanto, diretamente ou por subsidiária 

ou ainda por pessoa jurídica de direito privado, mediante contrato, realizado sob 

forma remunerada, objetivando: 
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�  Desenvolver estudos visando a quantificar as disponibilidades e 

demandas das águas para múltiplos fins; 

�  Implantar um sistema de informações sobre recursos hídricos, através 

da coleta de dados, estatística e cadastro de usos da água, visando a 

subsidiar as tomadas de decisões; 

�  Desenvolver ações no sentido de subsidiar o aperfeiçoamento do 

suporte legal ao exercício da gestão das águas, consubstanciado na 

Lei Nº 11.996, de 24 de julho de 1992; 

�  Desenvolver ações que preservem a qualidade das águas, de acordo 

com os padrões requeridos para usos múltiplos; 

�  Desenvolver ações para que a gestão dos recursos hídricos seja 

descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais 

recursos naturais; 

�  Adotar a bacia hidrográfica como base e considerar o ciclo hidrológico, 

em todas as suas fases; e 

�  Realizar outras atividades que, direta ou indiretamente, explícita ou 

implicitamente, digam respeito aos seus objetivos. 

O objetivo inicial da cobrança é prover recursos para efetuar o 

gerenciamento, a operação e manutenção do conjunto de estruturas hidráulicas que 

garantem a disponibilidade hídrica no Estado. 

Os custos de operação e manutenção incluem o custeio de pessoal 

operacional, custos de energia e manutenção do sistema de canais, adutoras, 

estações elevatórias, barragens, além de outras pequenas estruturas. 

2.2.3.1 Aparato legal 

Em função de condições de escassez em quantidade e ou qualidade, a 

água deixou de ser um bem livre e passou a ter valor econômico. Esse fato 

contribuiu com a adoção de novo paradigma de gestão desse recurso ambiental, 

que compreende a utilização de instrumentos regulatórios e econômicos, como a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 
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A experiência em outros países mostra que, em bacias que utilizam a 

cobrança, os indivíduos e firmas poluidores reagem internalizando custos 

associados à poluição ou outro uso da água. A cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, mais do que instrumento para gerar receita, é indutora de mudanças pela 

economia da água, pela redução de perdas, pela gestão com justiça ambiental. Isso 

porque cobra-se de quem usa ou polui. 

A cobrança, estabelecida sob forma de tarifas a serem arrecadadas pela 

COGERH, pelo Decreto estadual nº 24.264, de 12 de novembro de 1996, 

complementado pela Deliberação 193 nº 3/97 do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CONERH - incide sobre o volume de água bruta “livre ou aduzida por 

canais” captado/fornecido ao usuário. 

Os valores cobrados pela água no Ceará, que equivalem a uma cobrança 

por captação e por consumo, são bastante altos quando comparados aos propostos 

para São Paulo, por exemplo, devido principalmente às características específicas 

da disponibilidade hídrica no estado e da natureza diversa da cobrança. 

O Decreto Estadual Nº 29.373, de 08 de agosto de 2008, regulamenta o 

cálculo da tarifa cobrada pelo uso dos recursos hídricos, seus valores são 

relacionados no quadro 6. 
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Categoria de Uso 
Tarifa Atual 
(R$/1000 m³) 

I Abastecimento Público   

Região Metropolitana ou captações em estrutura hídrica 
de múltiplos usos com adução da COGERH 86,54 

Demais Regiões do Estado (captações em açudes, rios, 
lagoas e poços sem adução da COGERH) 32,77 

II Uso Industrial   

Captações em estrutura hídrica com adução da COGERH 1.294,67 

Captações em estrutura hídrica sem adução da COGERH 431,56 

III Piscicultura   

Tanque Escavado 15,60 

Tanque Rede 31,20 

IV Carcinicultura 31,20 

V Água Mineral e Potável de Mesa 1.036,65 

VI Irrigação   

Consumo de1.440 m³/mês até 5.999 m³/mês 3,00 

Consumo de6.000 m³/mês até 11.999 m³/mês 6,72 

Consumo de 12.000 m³/mês até 18.999 m³/mês 7,80 

Consumo de 19.000 m³/mês até 46.999 m³/mês 8,40 

Consumo a partir de 47.000 m³/mês 9,60 

VII Demais Categorias de Uso 86,54 

Quadro 6 – Tarifa cobrada pelo uso dos recursos hídricos segundo Decreto Estadual Nº 29.373, de 
08 de agosto de 2008. 
Fonte: DECRETO ESTADUAL Nº 29.373/08 (2008). 

Os recursos provenientes da cobrança vêm sendo totalmente investidos 

na gestão, monitoramento e operação e manutenção da infra-estrutura hídrica do 

Ceará. Esta também é uma característica particular do sistema de gestão estadual, 

onde a “agência de águas” é também responsável pela manutenção de uma extensa 

rede de canais e açudes. 

Um estudo da COGERH intitulado “Modelo de custos para o sistema 

integrado de abastecimento de água bruta da região metropolitana de Fortaleza”, 

publicado em 2001, mostrou que as tarifas de água bruta de abastecimento público 

e de irrigação são insuficientes para cobrir os custos de operação e manutenção dos 

sistemas. As tarifas pagas pelo setor industrial, por outro lado, não só remuneram os 

custos de operação e manutenção, como também os custos de capital. O quadro 7 

apresenta um resumo dos principais resultados. 
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Setor 

Demanda 

Média 

Mensal  

103 m³/mês 

Tarifa 

Atual 

R$/m³ 

Custos de 

Exploração 

R$/m³ 

Custos de Capital 

R$/m³ 

Custo 
Unitário 
Total 

Tarifa Necessária 
C/ Investimento 
Remunerável 

Saneamento 15.102 0,028 0,0501 0,18390 0,14280 
Industrial 457 0,670 0,1690 0,50578 0,48959 

Irrigação – 
Canal do 

Trabalhador 
185 0,020 0,0259 0,10855 0,09437 

Irrigação – 
Acarape do 

Meio 
0,014 0,004 0,0138 0,02850 0,02248 

Quadro 7 – Custos e cobrança pelo uso da água na região metropolitana de Fortaleza. 
Fonte: COGERH (2001). 

Os custos de exploração correspondem aos gastos incorridos para 

operação, manutenção, administração e comercialização do serviço de fornecimento 

de água bruta, englobando as despesas de pessoal, energia elétrica, materiais, 

serviços de terceiros e despesas gerais. 

Os custos de capital são uma estimativa dos custos de depreciação, ou 

seja, (i) a vida útil estimada entre 15 anos (ramais) e 100 anos (açudes); (ii) as taxas 

de depreciação, de cada componente, foram obtidas com base no método de 

depreciação linear; (iii) remuneração dos investimentos a taxa anual de 12%.  Estes 

custos são determinados por trecho de cada sistema foram distribuídos entre os 

diversos consumidores com base em sua localização ao longo do sistema. 

O custo unitário total inclui todo o investimento nos sistemas em operação 

pela COGERH. 

A tarifa necessária com investimento remunerável exclui os investimentos 

relativos aos açudes por serem investimentos realizados com recursos do Governo e 

que comportam usos múltiplos pela sociedade. 

2.2.3.2 Avaliação do sistema de gestão do Ceará 

O sistema de gestão de recursos hídricos do Ceará nasceu fortemente 

inspirado no sistema francês, onde o poder de decisão dos comitês e as agências de 
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bacia foram substituídas por uma agência estadual de águas, a COGERH. Esta 

agência tem uma grande liberdade para decidir sobre a aplicação dos recursos 

gerados, ainda que com limitações político-econômicas. Este modelo tem 

características que o fazem bastante adequado à gestão num cenário onde 

praticamente a totalidade dos rios é estadual e os recursos hídricos provenientes de 

reservação por obras federais, portanto, de domínio da União, também foram 

repassados ao estado, estando ainda todo o sistema de recursos hídricos 

interligado. 

Para Santos (2002), outro fator que conta a favor deste modelo é que a 

arrecadação da cobrança tende a ser baixa em função do nível do PIB estadual, que 

era de R$2.631,00/hab.ano em 1999. Neste caso, uma única agência estadual tende 

a apresentar maior efetividade e eficiência financeira do que a proliferação de 

pequenas agências de bacia com poucos recursos e pouca capacidade de manter 

quadros técnicos adequados. Este modelo tende a ser aplicado também nos demais 

estados nordestinos com características semelhantes ao Ceará no que tange aos 

recursos hídricos. 

Entre os aspectos econômicos que influenciam a concepção do modelo 

de agência de água no Ceará, estão (TEIXEIRA, 2003): 

�  O elevado nível de pobreza da população; 

�  As desigualdades regionais dentro do Estado; 

�  A capacidade de pagamento dos setores de utilização da água; e 

�  O alto custo da água. 

Da análise dos dados econômicos, Teixeira (2003) afirma que a pobreza 

no Estado do Ceará está, fundamentalmente, mais presente no meio rural e muito 

associada à atividade agropecuária. Como decorrência da desigualdade regional, a 

cobrança pelo uso da água nas bacias metropolitanas representa, atualmente, 94% 

do faturamento da COGERH. Como resultado da desigualdade entre os setores da 



61 

 

economia, o fornecimento de água bruta para uso industrial corresponde a 35% do 

faturamento da Companhia, enquanto a utilização na irrigação representa 5%. 

A experiência de quase dez anos da COGERH tem demonstrado que, no 

caso do Ceará, onde a necessidade de implantar, manter e operar uma grande infra-

estrutura hidráulica eleva o custo da água, a viabilização financeira da gestão dos 

recursos hídricos decorre da cobrança pelo fornecimento da água bruta ao setor 

industrial. Isto se justifica pelas seguintes razões (TEIXEIRA, 2003). 

- O setor industrial tem elevada capacidade de pagamento que permite 

sobras para subsidiar outros setores; 

- O setor de saneamento tem capacidade de pagamento que permite 

financiar a operação e manutenção apenas dos sistemas hídricos da Região 

Metropolitana de Fortaleza; e 

- O setor de irrigação tem em média baixa capacidade de pagamento, 

tendo que ser subsidiado. 

PROAGUA (2001) aponta alguns aperfeiçoamentos que necessários à 

aplicação da cobrança por recursos hídricos, de forma a melhor atender os 

princípios legais, entre eles: 

i) A ampliação da cobrança para os usos qualitativos; 

ii) A separação entre a cobrança propriamente dita e o fornecimento de 

água bruta; e 

iii) Uma maior utilização dos recursos segundo o espírito da lei que prevê, 

por exemplo, que os recursos devam ser aplicados nas bacias onde 

foram gerados. 
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2.2.4 Modelos de tarifação 

Modelo binomial 

O modelo binomial é dado pela equação (9), em que T(u) = tarifa do 

usuário “u”; T1 = tarifa padrão da outorga de longo prazo; Vout = volume outorgado do 

usuário; T2 = tarifa padrão sobre volume efetivamente consumido; e Vef = volume 

efetivamente consumido pelo usuário. 

ef2out1 VTVT)u(T ⋅+⋅=
 (9) 

Esse modelo apresenta a vantagem de contemplar tanto o volume 

outorgado a longo prazo quanto o volume efetivamente utilizado. É importante 

mencionar que tanto o volume outorgado quanto a tarifa T1 podem ser associados à 

garantia de oferta. 

As maiores limitações do modelo, que impedem que o mesmo seja 

recomendado para implantação no momento, são: 

(a) O volume outorgado de longo prazo é constantemente alterado no 

Ceará em decorrência das intensas variações hidrológicas interanuais, 

de modo que sua implantação e instrumentalização ainda não 

permitem apoiar o sistema tarifário sobre si; 

(b)  Não há ainda elementos técnicos suficientes para determinar a tarifa 

em função da garantia associada. 

Modelo custo médio da água – CMA-3 

O modelo CMA-3 refere-se ao custo médio da água, apresenta o princípio 

do subsídio cruzado por meio de curva logística e tem três parâmetros. O referido 

modelo foi proposto por Araújo (1996) e corresponde a uma alteração do modelo 

CMA-2 como sugerido por Lanna (1995). A estrutura da tarifa pode ser descrita pela 

equação (10) a seguir. 



63 

 

 (10) 

em que T(u) = tarifa do usuário “u”; Tc = tarifa por consumo, como se vê 

na equação (11); e Ts = termo de subsídio cruzado, como se vê na equação (12). 

 (11) 

 (12) 

em que TM = tarifa média do uso; V = volume sobre o qual incide a tarifa; 

α, β e γ = parâmetros do modelo. Assim, pode-se dizer que, aos três parâmetros 

correspondem três graus de liberdade, ou três decisões políticas: (i) o montante a 

arrecadar (S); (ii) o volume de isenção (Vi); e (iii) o volume de subsídio (Vs). Observe 

que o termo de subsídio cruzado, no modelo CMA-3, tem um valor fixo em unidade 

monetária, ou seja, cada usuário terá um termo negativo (subsídio) ou positivo 

(sobretarifa) em sua conta. Isso indica que cada usuário terá um valor único de tarifa 

unitária (R$/m3), o que dificulta não somente a negociação da política tarifária, como 

também sua implantação. 

O cálculo dos parâmetros pode ser realizado a partir da definição dos 

graus de liberdade. Inicialmente a tarifa média (TM) já deverá estar definida de modo 

que: 

 (13) 

A condição de subsídio cruzado indica que a soma dos termos Ts deve 

ser zero, pois o único objetivo do termo é aliviar os pequenos usuários sobretaxando 

os grandes usuários. 

( )[ ]∑∑
==

=α−⋅γ⋅⋅β−−⇒=
n

1j
j

2
j

n

1j
j 0VVexp10Ts

 

(14) 
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A condição de isenção significa que, para o volume de isenção, definido 

pelos tomadores de decisão, a tarifa deverá ser nula, ou seja, o termo se subsídio 

cruzado deve ser negativo e exatamente igual à tarifa por consumo (equação 15). 

 (15) 

A condição limite entre subsídio e sobretarifa impõe que, para o volume 

limite Vs, o termo de subsídio cruzado seja zero, de modo que o usuário que 

consuma esse volume pague exatamente a tarifa média: aqueles que consumam 

menos que Vs terão termo negativo (e serão, portanto, subsidiados) e aqueles que 

consumam mais serão sobretaxados. Daí: 

 (16) 

Com base nas equações (14) a (16) é possível calcular os três 

parâmetros do modelo. A aplicação do método para os dados da área de estudo 

indica que: α = 27,67 R$;  β = 1,00E-16 m-6; γ =  130,64 para tarifa média 0,0016 

R$/m3. A Figura 2 mostra a tarifa anual (R$) em função do volume anual demandado 

para cada usuário do cadastro. Observe-se que o maior usuário seria tarifado em 

quase 19 mil reais anualmente, segundo o CMA-3. 
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Figura 2 – Variação da tarifa (R$/ano) em função do volume demandado: modelo CMA-3. 
Fonte: SRH (2002). 

A Figura 3 mostra a evolução da tarifa unitária (R$/m3) dos usuários em 

função do volume anual demandado por cada usuário. Observe-se que a tarifa 

unitária evolui desde zero (isenção) até cerca de 17 R$/1000 m3, o que corresponde 

a cerca de 40% da capacidade de pagamento média do setor. A aplicação do 

modelo CMA-3 indica que seria necessário emitir cobrança de até 0,11 R$ por ano. 

Devido à sua característica individualizada da política tarifária, o modelo CMA-3 

torna-se de difícil aplicação, o que nos leva a não sugeri-lo como modelo a adotar na 

área de estudo. 
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Figura 3 – Variação da tarifa (R$/m³) em função do volume demandado: modelo CMA-3. 
Fonte: SRH (2002). 

Modelo capacidade de pagamento e subsídio – CPS 

O modelo Capacidade de Pagamento e Subsídio cruzado – CPS, 

considera o volume alocado anualmente, trabalha por faixas (e não individualmente, 

como o CMA-3), e o termo de subsídio e/ou sobretarifa é expresso em forma de 

fração da tarifa média. O modelo CPS tem como base a equação (17) a seguir 

(SRH, 2002). 

 (17) 

em que T(u) = tarifa do usuário “u”; r = termo de subsídio cruzado, TM = 

tarifa média do uso; Va(u) = volume alocado anualmente ao usuário “u”. O termo de 

subsídio cruzado é modelado por uma curva logística com três parâmetros (equação 

18), que tem como virtudes a inclusão de três graus de liberdade (para calibrar os 

três parâmetros) e tem comportamento assintótico, o que evita distorções. Para isso, 

referir-se à Figura 4.  



67 

 

Volume alocado (m3)

T
a
ri
fa
 (
R
$/
m
3)

Curva logística

Tarifa média

 

Figura 4 – Exemplo de comportamento da curva logística. 
Fonte: SRH (2002). 

')Va'exp(1

'
r

2 γ−⋅β−+

α
=  

(18) 

 

em que α’ , β’ e γ‘ são parâmetros. Para calibrar os parâmetros podem ser 

fornecidos os seguintes três valores: montante a arrecadar (S), volume de isenção 

(Vi) e volume de tarifa média (V0). 

Assim, a tarifa deve ser tal que: 

 
(19) 

A tarifa calculada pelo modelo para o volume de isenção deve ser zero: 

 (20) 

O modelo deve calcular o fator r = 0 para o usuário que consuma volume 

de tarifa média: 



68 

 

 (21) 

Aplicando-se técnicas de otimização (minimização de erros), chega-se 

aos valores dos parâmetros para o setor de irrigação dos vales perenizados dos rios 

Jaguaribe e Banabuiú: α’ = 2,00; β’ = 1E-11; γ’ = 1,08. 

2.3 Sistemas de apropriação de custos 

Devido à carência de estudos específicos sob o ponto de vista da 

mensuração dos custos envolvidos e de melhor maneira de tarifação para cobrança 

pelo uso da água no Ceará, este trabalho sugere uma forma de cobrança numa 

unidade monetária – no caso do Brasil, o Real (R$) ou outra unidade de medida que 

equivalha ao valor no tempo. Para tal faz-se necessário a utilização de uma 

ferramenta de gestão utilizada na ciência Contábil. 

Souza (2010) define contabilidade como uma ciência social aplicada e, 

por isso, deve atender à sociedade, além de servir às empresas que são organismos 

sociais comprometidos com emprego, renda e também como o meio ambiente. 

Nessa contextualização insere-se o exercício da Contabilidade Ambiental – 

segmento da Contabilidade – como ferramenta imprescindível para tomada de 

decisão e avaliação das políticas ambientais de uma empresa, órgãos reguladores e 

governos, segundo Silva (2008). 

A Contabilidade de Custos estuda o custeio de um produto ou serviço, e 

tem como objetivo identificar, mensurar e registrar transações econômicas 

realizadas por uma entidade que identifique diretamente o valor a ser atribuído a um 

produto ou serviço produzido ou executado pela mesma. Desta forma, sua função se 

depara na identificação de todos os seus consumos: materiais, mão-de-obra, 

equipamentos, serviços, etc, e seus respectivos valores, para que assim, se consiga 

atribuí-los ao produto ou serviço final. 

Para Martins (1999) apud Souza (2010) “[...] é fundamental estabelecer 

um sistema de custos que atenda ao setor público e permita aos gestores identificar: 
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a) o custo dos bens e serviços; b) a quantidade física dos serviços entregues; c) a 

apropriação a projetos e atividades; d) a apropriação ao resultado do exercício [...], 

além disso, o sistema de custos pode auxiliar os administradores a demonstrar para 

os cidadãos a correlação entre custos – volume de atividades e resultados – e, 

conseqüentemente, permitir conhecer quantos reais (R$) cada contribuinte recolheu 

ao tesouro em comparação com o valor em reais (R$) dos serviços que recebeu do 

ente público”. 

A Contabilidade tem como um de seus objetivos ofertar informações que 

auxiliem na tomada de decisão dos gerentes, possibilitando um bom funcionamento 

da empresa. 

Hoje, existem diversos métodos de custeio utilizados pelas empresas e 

instituições públicas. Custeio significa Apropriação de Custos. Assim existem os 

métodos de Custeio por Absorção, Custeio Variável, ABC entre ouros. 

2.3.1 Contabilidade ambiental 

A Contabilidade Ambiental é representada por um conjunto de 

informações, que tem como objetivo propiciar informações aos usuários sobre os 

eventos ambientais que causaram modificações na situação patrimonial da entidade, 

quantificada em moeda, a aplicação em utensílios e outros, para fins de preservação 

e recuperação ambiental, denominam o que se chama de custos ambientais. Estes 

foram ao longo de muitos séculos ignorados e, hoje, são utilizados como 

instrumentos de estratégias pelas células sociais. 

Para Ribeiro (1998), os custos ambientais compreendem todos aqueles 

gastos relacionados direta ou indiretamente com a proteção do meio ambiente e que 

serão ativados em função de sua vida útil, ou seja: 

�  Amortização, exaustão e depreciação; 

�  Aquisição de insumos para controle, redução ou eliminação de 

poluentes; 

�  Tratamento de resíduos dos produtos; 
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�  Disposição dos resíduos poluentes; 

�  Tratamento de recuperação e restauração de áreas contaminadas; 

�  Mão-de-obra utilizada nas atividades de controle, preservação e 

recuperação do meio-ambiente. 

A identificação destes custos ambientais não é muito fácil, visto que 

muitos desses custos são intangíveis e de difícil mensuração. Na verdade, 

usualmente, é feito uma identificação e mensuração das externalidades, geradas 

pelo mau uso dos recursos, ou ainda a identificação e apuração dos custos com 

preservação e recuperação dos danos causados ao meio ambiente. 

2.3.2 Contabilidade de custos: método do custeio por absorção 

Define-se custeio por absorção como um método de aprimoração de 

custos, e absorção como identificação desses custos, logo custeio por absorção 

consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens produzidos, e só 

os de produção. 

Esse método foi derivado da aplicação dos princípios de contabilidade 

desenvolvido na Alemanha no início do século XX conhecido por RKW 

(Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit). 

É um método de custeio que apropria os custos diretos e indiretos aos 

produtos, e as despesas administrativas, de vendas e financeiras, como sendo do 

período. 

O sistema de custeio por absorção pode ser com ou sem 

departamentalização. A figura 5 mostra o esquema de custeio por absorção sem 

departamentalização: 
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Figura 5 – Esquema de custeio por absorção sem departamentalização: 
Fonte: MARTINS (2003). 

Na figura 5, percebe-se que este esquema de custeio sem 

departamentalização passa por três passos que são: separação entre custos e 

despesas; apropriação dos custos diretos e apropriação dos custos indiretos. 

O Custo é definido como sendo todo gasto relativo a fabricação direta ou 

indireta de um bem ou serviço, como matéria prima e mão de obra. Divide-se em 

direto e indireto. 

A Despesa é definida como sendo todo gasto com bens e serviços não 

utilizados nas atividades produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de 

receita, como por exemplo, a administração, comercial e ao financeiro de uma 

empresa. 
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Como o critério de rateio por absorção sem departamentalização, propicia 

valores de custos diferentes e custos totais diferentes para cada produto, passa 

então a ser utilizado, quase que como obrigatoriamente, a departamentalização que 

propicia uma distribuição mais racional dos custos indiretos. Com a 

departamentalização, os custos indiretos são rateados entre os Departamentos de 

Produção, atuando assim sobre os produtos e apropriando custos a eles, e os 

Departamentos de Serviços não tem atuação direta sobre produtos. 

 
Figura 6 – Esquema de custeio por absorção com departamentalização. 
Fonte: MARTINS (2003). 

Conforme observado acima, o esquema de custeio por absorção com 

departamentalização possui seis passos que são: separação entre custos e 

despesas; apropriação dos custos diretos diretamente ao produto; apropriação dos 

custos indiretos aos departamentos; rateio dos custos indiretos comuns e da 

Administração Geral da produção aos departamentos; escolha da seqüência de 
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rateio dos custos acumulados nos departamentos de serviços e distribuição aos 

demais departamentos; e atribuição dos custos indiretos dos departamentos de 

produção aos produtos, de acordo com o critério escolhido. 

Para Azevedo et. al. (2006) o sistema de custeio por absorção serve para 

avaliar os estoques das empresas e ajudar nas decisões de preço para os produtos 

e serviços, pode auxiliar empresas que conseguem facilmente alocar seus custos 

aos produtos, devido a uma pequena parcela para rateio, porém para a tomada de 

decisão de nível gerencial, necessita de informações complementares, que poderão 

ser encontradas no Sistema de Custeio ABC, claro que, de acordo com cada ramo 

de atividade empresarial. 

2.3.3 Contabilidade de custos: método do custeio baseado em atividades-ABC 

O método de custeio baseado em atividades (ABC) para Martins apud 

Souza (2010) “é uma ferramenta que permite melhor visualização dos custos através 

da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas respectivas 

relações com os produtos”. Esse método procurar reduzir as distorções provocadas 

pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. 

Para que esse processo de rateio dê resultados positivos para a empresa, 

é necessária uma mudança nos processos e uma correta definição dos 

direcionadores de custos. Esses direcionadores, segundo Martins (2003) podem ser: 

�  Direcionadores de Recursos: que vão determinar a ocorrência de uma 

atividade; 

�  Direcionadores de Atividades: vão identificar como os produtos e/ou 

serviços consomem as atividades. 

Martins (2003) afirma que “o primeiro identifica a maneira como as 

atividades consomem recursos e serve para custear as atividades. Já “o segundo 

identifica a maneira como os produtos consomem atividades e serve para custear 

produtos”. 
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O método ABC tem como pressuposto que os recursos são consumidos 

pelas atividades e não pelos produtos, pois os produtos são conseqüências da 

realização das atividades necessárias à sua produção. Para que se faça um bom 

trabalho em ABC é necessário identificar as atividades em cada departamento 

existente dentro da empresa, e para cada atividade deve-se atribuir um custo e um 

direcionador (CRUZ, MARQUES e FERREIRA, 2009). 

O método de custeio ABC aloca os custos ambientais ao processo dos 

produtos que realmente devem ser alocados, apoiando diversos tipos de decisões - 

custo do produto, gerenciamento de caixa, controle de custos, decisões financeiras, 

dentre outras. A lógica da avaliação pelo ABC é que os recursos são consumidos 

pelas atividades e essas são consumidas pelo objeto de custo, utilizando 

direcionadores de custo diferentes para cada atividade com base nos fatores que 

geraram o consumo. 

A seqüência da operacionalização do ABC é a seguinte (PORTO, 2009): 

� Análise dos processos e visualização das atividades; 

� Compreensão do comportamento das atividades e identificação dos 

direcionadores primários; 

� Cálculos dos custos das atividades; 

� Identificação dos direcionadores secundários, para alocação dos 

custos das atividades aos serviços; 

� Alocação dos custos aos serviços, de forma proporcional ao seu grau 

de utilização dos direcionadores de custos secundários. 

Na utilização do ABC na gestão ambiental é possível identificar as 

atividades que precisam ser melhoradas ou que gerem desperdícios e gerenciá-las a 

fim de propiciar a melhoria dos processos e, com isso, a redução dos custos. 

O sistema ABC se difere do sistema tradicional porque a alocação dos 

custos indiretos é realizada para as atividades em vez de para os centros de custos 

e é a alocação estruturalmente diversa pela hierarquização relativa das atividades. 
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Para Porto (2009) a implantação do ABC deve seguir as seguintes 

etapas: 

� Planejar a implantação do ABC, com o conhecimento do atual sistema 

de custos da entidade governamental, e os objetivos a serem 

atingidos pelo custeio; 

� Identificar as atividades relevantes; 

� Identificar os processos;  

� Criação de níveis para o custeio, colocando em cadeia os processos e 

atividade; 

� Identificar as atividades; 

� Identificar os gastos e seus direcionadores. 

 

A metodologia do ABC pode ser descrita da seguinte maneira: 

i) Identificação das atividades e o custo correspondente; 

ii) Alocação do custo departamental ao custo da atividade; 

iii) Poder ser útil a separação entre custos variáveis e fixos, estes últimos 

considerados variáveis no longo prazo; 

iv) Identificação dos direcionadores de custo (“cost drivers”), por serem 

responsáveis por uma maior exatidão dos custos e tornar possível 

atuação mais eficaz sobre as atividades; 

v) divisão do custo da atividade pelo “cost drivers”. 

Analisando a teoria, entende-se que o custeio ABC adéqua-se 

perfeitamente ao Setor Público, pois sua concepção de apuração não se restringe 

apenas à apuração de custos de bens ou serviços, mas de outros objetos de custeio 

como, projetos, metas, programas de governo, enquanto que o sistema tradicional 

de custeio restringe objetos de custeio aos produtos. 

Ao se implantar o ABC, certamente irá existir um aprimoramento no 

sistema orçamentário, sendo esperado que este permita melhorar a gestão das 

informações econômicas, financeiras e gerenciais, mas não interferirá na execução 
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orçamentária e financeira e será alimentado pelas informações sobre a despesa, 

lista de atividades e seus objetos de custeio. 

O custeio ABC apresenta muitas vantagens em relação aos métodos 

tradicionais, podemos ressaltar (PORTAL DA ADMINISTRAÇÃO, 2007): 

�  Informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio da 

redução do rateio; 

�  Adequa-se mais facilmente as empresas de serviços, pela dificuldade 

de definição do que seja custos, gastos e despesas nessas entidades; 

�  Menor necessidade de rateios arbitrários; 

�  Atende aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; 

�  Obriga a implantação, permanência e revisão de controles internos; 

�  Proporciona melhor visualização dos fluxos dos processos; 

�  Identifica, de forma mais transparente, onde os itens em estudo estão 

consumindo mais recursos; 

�  Identifica o custo de cada atividade em relação aos custos totais da 

entidade; 

�  Pode ser empregado em diversos tipos de empresas; 

�  Pode, ou não, ser um sistema paralelo ao sistema de contabilidade; 

�  Pode fornecer subsídios para gestão econômica, custo de 

oportunidade e custo de reposição; 

�  Possibilita a eliminação ou redução das atividades que não agregam 

valor ao produto. 

Por outro lado, pode-se enumerar também algumas desvantagens, são 

elas (PORTA DA ADMINISTRAÇÃO, 2007): 

�  Gastos elevados para implantação; 

�  Alto nível de controles internos a serem implantados e avaliados; 

�  Necessidade de revisão constante; 

�  Leva em consideração muitos dados; 

�  Informações de difícil extração; 



77 

 

�  Dificuldade de envolvimento e comprometimento dos empregados da 

empresa; 

�  Necessidade de reorganização da empresa antes de sua implantação; 

�  Dificuldade na integração das informações entre departamentos; 

�  Falta de pessoal competente, qualificado e experiente para 

implantação e acompanhamento; 

�  Necessidade de formulação de procedimentos padrões; 

�  Maior preocupação em gerar informações estratégicas do que em usa-

las. 

O sistema de custeio ABC apresenta diversas vantagens que devem ser 

cuidadosamente analisadas pelas empresas, com o sentido de serem tirados 

proveitos de suas informações, colocando a entidade em uma posição privilegiada. 

Contudo, a necessidade imposta pelo mercado, os custos de implantação e 

acompanhamento, o recurso humano necessário, os produtos envolvidos, as 

necessidades dos gestores, etc, devem ser analisados para que se dimensionem as 

vantagens e desvantagens para cada instituição. 

2.3.4 Alocação pelo método do valor de Shapley 

Na situação em que o desenvolvimento de um recurso para uso 

compartilhado é mais barato e/ou eficiente que o desenvolvimento de vários 

recursos para uso “exclusivo” de cada agente, surge o problema de como alocar os 

custos entre os participantes. Esse tipo de problema é estudado na teoria dos jogos 

de coalizão, também conhecida pelo nome de teoria de jogos cooperativos. Será 

estudada a alocação de Shapley.  

Shapley (1953) ateve-se à resolução de um modo justo e com valor único 

de um problema de alocação (de custos, de benefícios, etc.) entre os agentes que 

fazem parte de um jogo, quando se leva em consideração o valor de cada coalizão 

S . O valor de S , representado por ( )Sν , expressa a posição inicial da coalizão, ou 

seja, o quanto ela tem à sua disposição. Shapley propôs, então, um método de 

solução que passou a se chamar valor de Shapley. 
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O valor de Shapley refere-se a uma solução dos jogos na forma 

coalizional que aponta um único vetor de distribuição do ganho, chamado de valor 

ou valor do jogo para cada jogador.  

O valor de Shapley é uma regra Φ , que associa a cada jogo de n  

pessoas { }nN ,...,2,1= , um vetor de n  dimensões ( ) ( ( ) ( ) ( ) )vvvv nΦΦΦ=Φ ,...,, 21 , que 

deve satisfazer as seguintes propriedades, segundo Lima (2009): 

i) Eficiência – afirma que a função de alocação dos resultados ( )νΦ  

distribui o custo total do jogo. Esse axioma refere-se ao conceito de 

Pareto Eficiente, que rejeita alocação que melhore um jogador sem 

haver perda para o outro.   

ii) Simetria – não importa a ordem que os participantes são apresentados, 

a alocação deve ser invariante. Jogador que possui a mesma 

contribuição na coalizão deve receber a mesma quantia na 

alocação.   

iii) Linearidade – Se u  e v  são dois jogos quaisquer de n pessoas e α  e 

β  são escalares, então ( ) ( ) ( )νβµαβναµ Φ+Φ=+Φ , em que 

βναµ +  denota um jogo de pessoas para 

( )( ) ( ) ( )SSS βναµβναµ +=+ . 

iv) Agente Irrelevante – Caso um participante i  não contribua para o 

projeto comum, isto é, para coalizão, temos: {}( ) ( ) 0=−∪ SiS νν ,∀  

NS ⊂ ,então esse jogador no momento da alocação acaba não 

recebendo qualquer valor. 

O método de Shapley fornece uma única alocação de capacidade firme 

que satisfaz as quatro propriedades desejadas listadas acima. O valor de Shapley 

pode ser interpretado com sendo o valor médio dos benefícios incrementais de 

inclusão do agente, levando em conta todas as sub-coalizões que não contêm este 

determinado agente, inclusive a sub-coalizão vazia. 

Estabelecidas as propriedades, Shapley argumentou que a classe de 

todos os jogos nesse formato tem um único valor, o valor de Shapley, que designa 
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pagamentos dados pelos componentes ( ) ( ) ( ) ( ) )( vvvv nΦΦΦ=Φ ,...,, 21  para cada 

jogador i , é apresentado a seguir:  

( ) ( ) ( ) ( ) {}( )[ ]iSvSv
n

sns
v

Si
NS

i −−
−−

=Φ ∑
∈
⊂ !

!!1
 , Ni∈  

(22) 

 

 onde: 

N - Grande coalizão.  

S  - Sub-Coalizão. 

n  - Número de elementos de N . 

s  - Número de elementos de S . 

( ) {}( )iSvSv −−  - Contribuição marginal de inclusão do jogador i  na 

coalizão S . 

O valor de Shapley de um jogo é visto como uma regra de alocação que 

dá a cada jogador a média do valor marginal que ele adiciona, unindo-se a uma 

coalizão. Assume-se que a ordem de entrada de cada jogador na coalizão é 

desconhecida e que há possibilidade de todas as combinações de coalizões 

ocorrerem. 

Como exemplo, considera-se um projeto de aproveitamento de usos 

múltiplos de recursos hídricos visando atender três finalidades de uso de água 

( )zyx ,, , onde temos: { }zyxN ,,=  como sendo o conjunto de participantes, o custo 

do projeto que atende N  é representado por ( ) ( )zyxcNc ,,= , os custos dos projetos 

alternativos para as coalizões, é dado por ( ) ( )zxcyxc ,,, e ( )zyc , , além dos custos 

alternativos para os projetos individuais, ou seja, ( ) ( )ycxc , e ( )zc . Seis combinações 

de prioridades são possíveis. O valor alocado para o propósito x , correspondente ao 

custo incremental para sua inclusão no empreendimento, dar-se por (LIMA, 2009): 
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Tabela 5 – Alocação pelo método de valor de Shapley, custo incremental para finalidade “x” 

Ordem de prioridade Custos incrementais 

zyx ,,  ( )xc  

yzx ,,  ( )xc  

zxy ,,  ( ) ( )ycyxc −,  

yxz ,,  ( ) ( )zczxc −,  

xzy ,,  ( ) ( )zyczyxc ,,, −  

xyz ,,  ( ) ( )yzczyxc ,,, −  

Fonte: Lima (2009). 

 Ao estabelecer uma prioridade no projeto comum de usos múltiplos para 

todos os propósitos, a quantia que deve ser alocada a cada um, ou seja, o valor de 

Shapley,é obtida pela média dos seus custos incrementais, onde todas possíveis 

ordenações são consideradas. No caso citado anteriormente, o valor de Shapley 

também pode ser obtido pela seguinte equação: 

( ) ( ) ( ) { }( )[ ]iScSc
n

sns

Si
NS

i −−
−−

=Φ ∑
∈
⊂ !

!!1
, Ni∈  

(23) 

Porém, ao tratar do problema de custos, a expressão que corresponde ao 

valor incremental é dada por ( ) ( )iScSc −− , interpretada como o custo incremental 

da união a coalizão. 
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3 METODOLOGIA 

O presente estudo propõe utilizar o rateio de custos através do Método 

dos Custos Separáveis – Benefícios Remanescentes para identificar os custos totais 

de operação, administração, manutenção e infraestutura dos recursos hídricos do 

Estado do Ceará e, assim, analisar uma alternativa de cobrança com a finalidade de 

financiar os custos dos diversos usos de uma bacia hidrográfica. O cálculo da tarifa 

para usuários de água bruta teve como base o método da tarifa média dos setores 

de uso (TM). Considerou-se que os valores das tarifas cobradas nessas duas 

regiões representam bem os valores cobrados nas demais regiões. 

3.1 Base de informações 

Para a realização deste trabalho, utilizaram-se levantamentos de dados 

bibliográficos e de campo e aplicação de métodos de rateio de custos para a 

obtenção de resultados desejados. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento de dados pela qual foram 

coletadas as informações sobre os custos e despesas da Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH), dados de centro de custo da 

instituição e o estudo de capacidade de pagamento de cada tipo de usuário. 

Em seguida foram levantados os custos das obras de abastecimento, ou 

seja, de reservatórios, adutoras e estações de bombeamento, contidas no trabalho 

de Aquino (2010) e dados provenientes da COGERH de 2010 e Secretaria dos 

Recursos Hídricos (SRH-CE) de 2011. 

Na fase posterior, foi realizado o rateio de custo por bacia e em seguida 

um rateio por tipo de uso, tendo em vista a capacidade de pagamento desses 

usuários (abastecimento urbano, indústria e irrigação). 

O levantamento de custos leva em consideração a distribuição por bacias 

utilizada pela SRH, conforme mostra a figura 7. “O gerenciamento das bacias feito 
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pela COGERH agrupa algumas bacias em um mesmo centro de custo”. 

Posteriormente será mostrada a divisão das bacias utilizada pela COGERH em seu 

gerenciamento. A figura 8 mostra toda a infraestrutura hídrica de abastecimento de 

água do estado.  

 

 
Figura 7 – Distribuição das regiões hidrográficas do Estado do Ceará. 
Fonte: Atlas da SRH-CE (2011). 
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Figura 8 – Infraestrutura hídra de abastecimento de água do Estado do Ceará. 
Fonte: Atlas da SRH-CE (2011). 

3.2 Atualização de custos 

Neste item foram utilizados os dados atualizadas e calculados no trabalho 

de Aquino (2010), onde este utiliza taxas de juros, sistema de pagamentos 

constantes, o INCC e a inflação do dólar norte americano para atualizar os custos de 

construção das obras de infraestrutura. 
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Aquino (2010) utiliza a fórmula para pagamento constante, apresentada 

no anexo 2, juntamente com os parâmetros para o cálculo da anuidade para 

pagamento do valor investido na construção da infraestrutura. Para tempo de 

pagamento foi utilizado 30 (trinta) anos para as adutoras, e 50 (cinquenta) anos para 

os reservatórios, por geralmente se tratarem de obras de maior tempo de vida útil. 

Para os juros foi utilizado a taxa de 8% ao ano, valor que se assemelha ao utilizado 

atualmente por diversas instituições financeiras. 

Criado pela Fundação Getúlio Vargas, o Índice Nacional de Custo da 

Construção é levantado desde 1944, aferindo a evolução dos custos de construções 

habitacionais em 18 capitais do Brasil: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, 

Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, 

Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. O 

quadro 8 mostra a evolução do INCC entre janeiro de 1990 a março de 2011. 

Ano 
INCC acumulado 

no ano 

INCC acumulado 
relativo ao ano de 

2010 

1991 486,33% 1.746.139,96% 

1992 1.194,51% 134.888,10% 

1993 2.763,69% 4.710,29% 

1994 1.029,93% 416,87% 

1995 31,45% 317,13% 

1996 9,56% 289,46% 

1997 6,81% 271,00% 

1998 2,75% 263,75% 

1999 9,21% 241,51% 

2000 7,66% 224,32% 

2001 8,85% 206,08% 

2002 12,87% 182,59% 

2003 14,41% 159,59% 

2004 11,04% 143,72% 

2005 6,84% 134,52% 

2006 5,03% 128,08% 

2007 6,16% 120,65% 

2008 11,86% 107,85% 

2009 3,24% 104,47% 

2010 4,47% 100,00% 

Quadro 8 – Índice Nacional de Custo da Construção Acumulado (1991 a 2010). 
Fonte: AQUINO (2010). 
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O INCC é utilizado para reajustar os valores dos imóveis mensalmente 

durante sua construção, conseqüentemente, as parcelas a serem pagas durante a 

construção sofrem este reajuste mensal. Para esta pesquisa foi utilizada uma série 

histórica do INCC, e o valor da obra foi trazido para a data presente através da 

atualização com os índices acumulados desde a construção da obra. 

Para atualizar os valores das obras para o ano de 2010, Aquino (2010) 

utilizou uma tabela que mostra a inflação acumulada do dólar. Partindo do ano de 

1995 até o ano de 2010, encontrou-se uma inflação acumulada do dólar americano 

de aproximadamente 44,1%. Portanto para serem utilizados, os valores de Mota 

(1995) foram atualizados segundo este índice, e em seguida convertidos para o Real 

utilizando uma cotação média praticada no mês de Julho de 2010 (um dólar 

americano vale um real e setenta centavos). A seguir é apresentada o quadro 9 

contendo a inflação acumulada do dólar desde 1995. 

Ano 
Fator médio de 

inflação 
Valor do dólar relativo a um 

dólar no ano de 1995 

1995 456,5  US$ 1,00  

1996 469,9  US$ 1,03  

1997 480,8  US$ 1,05  

1998 488,3  US$ 1,07  

1999 499,1  US$ 1,09  

2000 515,8  US$ 1,13  

2001 530,1  US$ 1,16  

2002 538,8  US$ 1,18  

2003 551,0  US$ 1,21  

2004 565,7  US$ 1,24  

2005 584,8  US$ 1,28  

2006 603,5  US$ 1,32  

2007 620,7  US$ 1,36  

2008 644,4  US$ 1,41  

2009 642,2  US$ 1,41  

2010 657,8  US$ 1,44  

Quadro 9 – Índice de inflação médio do dólar e valor relativo à um dólar no ano de 1995. 
Fonte: AQUINO (2010). 
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3.2.1 Avaliação dos custos de construção dos reservatórios 

Para analise de custo foram utilizados barramentos que possuíam os 

seguintes dados listados no sistema da SRH-CE: vazão regularizada, capacidade, 

ano de conclusão da obra, e valor total da obra. Os valores de investimento 

apresentados no quadro abaixo foram atualizados, através do INCC, para o ano de 

2010, não representado os valores reais do ano de construção. O quadro 10 

apresenta os dados citados. 

Seq. Reservatório Bacia 
Capacidade 

(hm³) 

Vazão 
regularizado 

(m³/ s) 

Investimento 
(R$) - 2010 

Ano de 
Construção 

1 Angicos Coreaú 56,05 0,7270 7.155.513,91 1998 

2 Aracoiaba Metropolitana 170,70 0,5000 25.682.753,65 2002 

3 Arneiroz II Alto Jaguaribe 197,06 1,5700 27.171.573,31 2005 

4 Arribita Acaraú 19,60 3,8144 4.177.884,56 * 

5 Atalho Salgado 108,25 44,1600 95.299.828,63 * 

6 Barra Velha Parnaíba 99,50 0,5000 10.699.854,19 1999 

7 Benguê Alto Jaguaribe 19,56 0,1990 7.635.003,82 2000 

8 Cachoeira Salgado 34,33 0,2000 8.176.169,33 2000 

9 Cairu Litoral 6,98 0,5907 599.506,56 * 

10 Campos Barros Banabuiú 5,64 0,4455 919.321,80 * 

11 Canafístula 
Médio 
Jaguaribe 

13,11 1,8240 2.996.027,93 * 

12 Canindé Salgado 3,61 1,4421 1.690.295,82 * 

13 Carão Acaraú 23,00 5,4108 11.938.700,38 * 

14 Carmina Acaraú 13,63 0,1000 7.047.974,70 2002 

15 Casa Nova Curu 1,64 0,3840 884.369,42 * 

16 Castanhão 
Médio 
Jaguaribe 

6700,00 29,0000 255.153.585,11 2003 

17 Castro Metropolitana 63,90 0,6000 6.390.409,26 1997 

18 Castro Filho Metropolitana 5,61 0,4681 1.650.988,31 * 

19 Catu Metropolitana 27,13 0,2000 9.677.292,76 2002 

20 Cauhipe Metropolitana 12,00 0,1540 7.072.293,41 1999 

21 Cipoada Banabuiú 86,00 7,9576 10.502.454,57 * 

22 Desterro Curu 3,97 0,9443 1.511.724,53 * 

23 Edson Queiroz Acaraú 248,75 64,3667 134.134.465,63 * 

24 Encanto II 
Médio 
Jaguaribe 

4,54 0,7584 1.237.668,58 * 

25 Faé Alto Jaguaribe 24,41 0,3000 6.306.544,84 2004 

26 Favelas Alto Jaguaribe 30,10 4,4745 19.743.153,49 * 

27 Flávio Ribeiro Metropolitana 6,37 0,8721 2.255.362,74 * 

28 Flor do Campo Parnaíba 111,30 0,3800 10.958.556,80 1999 
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Seq. Reservatório Bacia 
Capacidade 

(hm³) 

Vazão 
regularizado 

(m³/ s) 

Investimento 
(R$) - 2010 

Ano de 
Construção 

29 Francisco Alves Curu 1,67 0,5876 861.376,29 * 

30 Gangorra Coreaú 62,50 0,2350 10.142.924,72 1999 

31 Ipueira Funda Médio Jaguar. 1,71 0,3860 1.239.951,73 * 

32 Iraúna Coreaú 3,02 0,6798 1.313.629,60 * 

33 Itapebussu Metropolitana 8,80 0,1000 2.483.871,99 2006 

34 Japiaçu Acaraú 1,45 0,1848 552.146,47 * 

35 Jerimum Curu 20,50 0,5000 4.668.449,71 1996 

36 Joacy Curu 2,85 0,7308 1.007.364,97 * 

37 Juvenal Metropolitana 4,07 0,4530 1.224.014,49 * 

38 Macacos Metropolitana 10,32 0,1000 5.554.176,50 2007 

39 Malcozinhado Metropolitana 37,84 0,4910 9.713.188,88 2002 

40 Monsenhor Tabosa Banabuiú 12,10 0,1000 3.300.958,92 1998 

41 Morgado Parnaíba 1,26 0,1504 732.320,45 * 

42 Mucuim Alto Jaguaribe 7,01 1,1720 1.713.575,47 * 

43 Mundaú Litoral 21,30 4,0338 21.057.047,23 * 

44 Muquém Alto Jaguaribe 47,64 0,3000 8.392.296,26 2000 

45 Patu Banabuiú 71,82 23,0769 34.691.109,15 * 

46 Pedras Brancas Banabuiú 434,05 70,0504 26.103.743,74 * 

47 Pesqueiro Metropolitana 8,20 0,1000 5.228.898,00 2008 

48 Pirabibu Banabuiú 74,00 3,8000 10.974.610,81 2000 

49 Potiretama Médio Jaguar. 6,32 1,3509 1.100.547,16 * 

50 Premuoca Coreaú 5,20 1,0005 3.340.578,30 * 

51 Puíú Banabuiú 8,50 1,5774 2.627.949,98 * 

52 Realejo Parnaíba 31,55 4,8180 16.223.083,03 * 

53 Reparo Acaraú 4,38 0,5568 1.533.689,11 * 

54 Riacho dos Carneiros Litoral 37,18 15,3608 21.452.028,38 * 

55 Rosário Salgado 47,20 0,4600 13.710.448,19 2001 

56 Saboya Alto Jaguaribe 10,29 0,3816 1.214.439,87 * 

57 Saldanha Parnaíba 11,42 0,6534 3.722.342,21 * 

58 São José Banabuiú 29,25 5,0732 2.647.756,09 * 

59 Sitios Novos Metropolitana 126,00 1,1000 24.027.965,69 1999 

60 Soares Banabuiú 2,12 0,4200 625.150,02 * 

61 Sousa Curu 30,84 0,3000 8.894.616,89 1998 

62 Tejussuoca Curu 40,66 12,4246 13.130.389,08 * 

63 Trapiá Banabuiú 18,19 2,9832 3.696.222,42 * 

64 Trici Alto Jaguaribe 16,50 3,6750 12.203.947,08 * 

65 Ubaldinho Salgado 31,80 0,3000 9.986.398,50 1999 

66 Umari Banabuiú 28,79 4,0608 11.464.791,67 * 

*Dados não informados 

Quadro 10 – Lista dos reservatórios do Estado do Ceará. 
Fonte: Adaptado de AQUINO (2010). 
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3.2.2 Avaliação dos custos de construção das adutoras 

Para análise de custo foram utilizadas adutoras que possuíam os 

seguintes dados listados no sistema da SRH-CE: vazão, extensão, ano de 

conclusão e valor final da obra. Os valores de investimento apresentados no quadro 

abaixo foram atualizados, através do INCC, para o ano de 2010, não representado 

os valores reais do ano de construção. O quadro 11 apresenta os dados citados. 

Seq. Adutora Municípios Bacia 
Extensão 
(Km) 

Vazão 
(I/s) 

Investimento 
(R$) - 2010 

Ano 
Conclusão 

1 Aiuaba Aiuaba Alto Jaguaribe 2,60 11,00 215.187,72 2001 

2 
Aracoiaba/Batur

ité 
Aracoiaba / 

Baturité 
Baixo Jaguaribe 24,89 133,64 4.254.339,26 2002 

3 Assaré Assaré Metropolitana 10,82 33,00 2.942.200,15 1998 

4 Aurora Aurora Metropolitana 6,30 44,00 1.735.682,50 2001 

5 Batente-Patos Morada Nova Alto Jaguaribe 45,20 14,00 4.110.733,43 2006 

6 Cabeça Preta 
Limoeiro do 

Norte 
Alto Jaguaribe 2,54 3,00 352.191,44 1997 

7 
Campos 

Sales/Salitre 
Araripe / Campos 

Sales / Salitre 
Salgado 103,12 96,00 21.872.717,88 2002 

8 Cangati Quixeramobim Salgado 6,10 5,00 244.841,40 1999 

9 Canindé Canindé Salgado 7,22 100,00 1.176.474,01 1999 

10 Capistrano Capistrano Coreaú 13,60 10,00 398.002,55 1998 

11 Caridade Caridade Metropolitana 11,10 14,00 3.197.636,54 1998 

12 Cariús/Jucás Cariús / Jucás Metropolitana 4,40 24,00 1.643.291,74 2001 

13 Cascavel Cascavel Alto Jaguaribe 8,80 173,00 1.683.770,61 2000 

14 Catarina Catarina Curu 19,59 25,55 8.944.483,02 2007 

15 Catolé da Pista Piquet Carneiro Metropolitana 1,00 2,00 380.132,82 1999 

16 Catuana Caucaia Curu 0,73 13,52 2.678.912,48 2005 

17 Cedro Cedro Alto Jaguaribe 5,90 31,00 843.731,67 1999 

18 
Chaval/Barroqui

nha 
Barroquinha / 

Chaval 
Metropolitana 30,40 56,00 1.947.252,08 2002 

19 Crateús Crateús Alto Jaguaribe 13,12 137,00 
12.329.378.66

4,57 
1993 

20 Cuncas Barro Metropolitana 1,78 6,00 387.224,81 1999 

21 
Eng. João 

Tomé 
Ipueiras Metropolitana 4,20 9,00 474.967,40 2000 

22 Forquilha 
Forquilha / 

Sobral 
Metropolitana 28,77 66,81 6.195.925,63 2008 

23 
Graça/Pacujá/M

ucambo 

Graça / Ibiapina / 
Mucambo / 

Pacujá 
Metropolitana 44,15 53,95 12.694.279,46 2007 
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Seq. Adutora Municípios Bacia 
Extensão 
(Km) 

Vazão 
(I/s) 

Investimento 
(R$) - 2010 

Ano 
Conclusão 

24 Iara Barro Salgado 3,52 7,00 492.307,81 2000 

25 Ibicuitinga Ibicuitinga Parnaíba 33,10 18,00 2.877.919,51 1998 

26 Icó Icó Acaraú 11,70 50,00 937.666,52 2002 

27 
Ideal/Capirava/

Ocara 
Aracoiaba / 

Ocara 
Acaraú 11,10 12,00 1.588.942,08 1998 

28 Iguatu Iguatu Acaraú 19,50 180,29 3.539.473,88 2002 

29 Independência Independência Banabuiú 8,80 31,00 2.723.993,25 2000 

30 
Ipaguassu 

Mirim/Arraial 
Massapê Salgado 2,94 2,00 153.372,74 1999 

31 Ipu Ipu Alto Jaguaribe 26,40 70,43 1.336.559,71 1998 

32 Irauçuba Irauçuba Parnaíba 17,00 33,00 703.452,48 1998 

33 Itaguá Campos Sales Acaraú 4,20 4,00 241.277,67 1999 

34 Itamaracá Groaíras Parnaíba (70%) 5,24 2,00 368.415,69 1999 

35 Itapaje Itapagé Litoral 17,50 67,00 4.007.722,10 1999 

36 
Itapiúna/Caio 

Prado 
Itapiúna Curu 11,98 25,00 1.504.721,27 1998 

37 Jacurutu Caucaia Metropolitana 2,76 1,00 404.569,67 1999 

38 Km 20 Senador Pompeu Metropolitana 9,00 3,00 392.444,58 2000 

39 
Lavras da 

Mangabeira 
Lavras da 

Mangabeira 
Salgado 25,96 40,50 9.479.095,57 2007 

40 
Monsenhor 

Tabosa 
Monsenhor 

Tabosa 
Baixo Jaguaribe 4,60 23,00 909.863,97 1999 

41 Mumbaba Massapê Baixo Jaguaribe 6,95 10,00 432.749,37 1998 

42 Novo Oriente Novo Oriente Baixo Jaguaribe 13,50 48,00 3.544.448,58 2000 

43 
Palestina do 

Cariri 
Limoeiro do 

Norte 
Baixo Jaguaribe 3,00 6,00 375.998,78 1999 

44 Palhano 
Aracati / Itaiçaba 

/ Palhano 
Acaraú 22,70 18,00 966.147,23 1999 

45 Palmatoria Itapiúna Acaraú 12,10 4,00 768.206,66 1998 

46 Paramoti Paramoti Acaraú 31,10 22,00 1.647.173,72 2001 

47 Piquet Carneiro Piquet Carneiro Banabuiú 7,50 23,00 873.428,88 1999 

48 Pirabibu-Cedro Quixeramobim Banabuiú 16,30 30,00 8.665.365,55 2002 

49 Pires Ferreira Pires Ferreira Banabuiú 16,40 10,50 4.207.082,64 2007 

50 Primavera Morada Nova Banabuiú 3,77 3,00 313.993,14 1998 

51 Quixadá Quixadá Parnaíba 23,50 109,00 6.021.365,78 2000 

52 
Redenção/Acar
ape/Barreira/An

to 
Redenção Curu 38,20 44,00 6.434.638,91 1997 

53 Roldão Morada Nova Banabuiú 1,34 2,00 294.873,63 1998 

54 
Saco Verde / 
Pedra Preta 

Limoeiro do 
Norte / Tabuleiro 

do Norte 
Banabuiú 15,00 3,00 399.276,38 1998 

55 Santa Rosa Caucaia Acaraú 1,79 2,00 285.336,75 2000 
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Seq. Adutora Municípios Bacia 
Extensão 
(Km) 

Vazão 
(I/s) 

Investimento 
(R$) - 2010 

Ano 
Conclusão 

56 
São João do 

Aruaru 
Morada Nova Banabuiú 1,77 1,00 405.201,83 1998 

57 
São Miguel dos 

Amancios 
Quixeramobim Banabuiú 1,00 5,00 264.134,50 1998 

58 São Pedro Caucaia Banabuiú 4,19 5,00 321.727,48 2000 

59 
Senador Sá-

Uruoca-Jordão 
Senador Sá / 

Uruoca 
Banabuiú 33,03 17,93 3.232.464,40 1998 

60 
Serra do 

Félix/Boq. de 
Cesário 

Beberibe Banabuiú 18,66 12,00 5.434.828,61 2006 

61 
Sifão 

Umburanas 
Beberibe Metropolitana 2,86 250,00 25.857.257,33 2006 

62 Sobral Sobral Metropolitana 10,47 6,00 692.582,48 1995 

63 

São Gonçalo do 
Amarante/ 
Umarituba/ 

Siupé 

São Gonçalo do 
Amarante 

Banabuiú 12,39 55,66 1.682.871,48 2002 

64 Tejucuoca Tejuçuoca Coreaú 6,81 6,00 792.793,96 1997 

65 Tomé 
Limoeiro do 

Norte 
Acaraú 3,65 4,00 411.966,58 1998 

66 Trici-Taua Tauá Alto Jaguaribe 19,60 52,00 2.927.970,46 1999 

67 Uruque Quixeramobim Curu 1,06 2,00 186.048,19 1998 

68 Várzea Alegre Várzea Alegre Salgado 10,00 84,00 2.852.255,92 1999 

Quadro 11 – Lista das adutoras do Estado do Ceará. 
Fonte: Adaptado de AQUINO (2010). 

3.3 Definição dos centros de custos e segregação das atividades 

Chama-se por centro de custo um participante de um projeto ao qual 

deverá ser alocado parte de seu custo, através de um rateio. Os centros de custo 

poderão ser definidos de várias formas. Em um projeto com múltiplos propósitos, por 

exemplo, irrigação, geração de energia e navegação, cada propósito poderá ser 

definido como um centro de custo. Também poderão ser definidos como centros de 

custo classes distintas de usuários servindo-se de um mesmo produto ou serviço 

gerado pelo projeto. Os usuários de um serviço de abastecimento urbano de água 

poderão ser divididos em diversas classes com base, por exemplo, em seus níveis 

de renda, cada classe representando um centro de custo. Poderá haver centros de 

custo que englobam vários propósitos quando o mesmo tipo de financiamento os 

apóia. 
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3.4 Rateio de custos 

A gestão integrada da água pressupõe o planejamento de obras e 

sistemas hídricos para usos múltiplos, com vistas ao aproveitamento racional e 

otimizado desse recurso.  A divisão dos custos dos empreendimentos entre os 

vários setores usuários passa a ser uma tarefa de grande importância, tanto no 

ponto de vista econômico-financeiro, quanto aos aspectos administrativos e 

institucionais. 

Os órgãos responsáveis pelos diversos usos procuram formar parcerias, 

para levar a cabo os seus respectivos planos e metas, dentro dos seus 

condicionamentos legais e políticos. 

Assim, o rateio de custos de obras de usos múltiplos é preconizado em 

muitas legislações estaduais, de forma explícita, como um dos instrumentos de 

gestão nos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos. 

Logo, o rateio de custo é uma forma de cobrança na qual os custos de 

uma intervenção são rateados entre os interessados diretos. Trata-se, portanto, da 

aplicação do princípio “beneficiário-pagador”. A Figura 9 ilustra a sua inserção no 

processo de planejamento. 

Rateio de custo é a distribuição dos custos de um projeto entre seus 

participantes. Ela se aplica quando houver possibilidade de divisão da 

responsabilidade financeira de um projeto entre as entidades executoras, entre as 

entidades usuárias ou pagantes ou entre as entidades financiadoras. 

Trata-se portanto de um instrumento que permite ao Estado estimular o 

uso múltiplo dos recursos hídricos e racionalizar a concessão de empréstimos a 

fundo perdido ou de subsídios. 

Embora a prática do uso desse instrumento não se tenha ainda firmado 

como rotina, por força dos naturais descompassos das programações setoriais e da 

falta de um planejamento efetivamente integrado e integrador dos usos dos recursos 
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hídricos, faz-se necessária a analisar as metodologias que podem ser utilizadas no 

processo de negociação do rateio de custos das obras hidráulicas. 

 
Figura 9 – Inserção do rateio de custo no processo de planejamento. 
Fonte: Lanna (1999). 

3.4.1 Critérios gerais de alocação de custos 

�  Divisão aritmética, quando as partes tiverem mais ou menos os 

mesmos interesses e objetivos; 
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�  Divisão proporcional ao volume de água utilizado ou à população 

beneficiada, quando os objetivos forem semelhantes, em escalas 

diferenciadas; 

�  Atribuição total ao uso predominante, com possíveis negociações 

específicas com os usuários minoritários; 

�  Divisão proporcional aos benefícios econômicos auferidos pelas 

partes; 

�  Divisão proporcional aos benefícios líquidos auferidos pelas partes. 

Neste caso, evidentemente, deverão ser feitas aproximações na 

estimativa desses benefícios líquidos, pois os mesmos são função 

dos próprios custos distribuídos. 

�  Divisão negociada, tendo em vista os objetivos múltiplos dos setores 

usuários. 

 Obviamente, todas as formas de rateio haverão de obedecer a duas 

premissas fundamentais, quais sejam: 

� A satisfação dos condicionamentos econômicos, sociais e ambientais 

de cada setor usuário; 

� A viabilidade sócio-econômica do projeto como um todo, no contexto 

do desenvolvimento sustentável. 

No ponto de vista puramente econômico, os seguintes princípios devem 

ser observados (Len, K.S. & Kim,N.,1999): 

� Racionalidade: nenhum participante no empreendimento conjunto 

deverá pagar mais do que gastaria em um empreendimento individual 

com o mesmo benefício, nem mais do que o próprio benefício: 

 (24) 

onde x(i) é o custo atribuído ao setor i, b(i) é o benefício esperado 

para o setor i, e  c(i) é o custo do empreendimento isolado i. 
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� Marginalidade: nenhum participante deverá pagar menos do que o 

custo marginal relativo à sua entrada no empreendimento conjunto: 

 (25) 

onde c(N) é o custo conjunto de todos os participantes N,   c[(N)-{i}] é   

o custo conjunto de todos menos o participante i ,  e  c(N) -  c[(N)-{i}] o 

custo marginal ou custo separável correspondente ao setor i. 

A satisfação desses princípios, quando aplicados a usuários e coalizões, 

poderá impor a adoção de metodologias mais elaboradas, onde se combinam 

funções-objetivos diferenciadas e condições de restrição específicas. De qualquer 

maneira, os métodos de rateio precisam ser de fácil compreensão para os 

tomadores de decisão, de forma a permitir um processo de negociação exeqüível e 

expedito. 

3.4.2 Benefícios remanescentes ou residuais 

Para Vieira (2007), a divisão proporcional aos “benefícios líquidos” seria 

dentre os critérios gerais acima apontados, o de maior receptividade, sob o ponto de 

vista de simplicidade.  Duas são as formas de se determinar esses “benefícios 

líquidos”, então chamados de benefícios remanescentes ou residuais: 

�  Através dos custos separáveis de cada setor usuário, determinados a 

partir da diferença entre o projeto global de usos múltiplos e o projeto 

de usos múltiplos abstraído o uso em pauta; em outras palavras, seria 

o custo marginal da inclusão do uso em análise no projeto de usos 

múltiplos; 

�  Através dos custos específicos de cada setor usuário, determinados 

pelos custos das peças ou partes da obra destinadas exclusivamente 

àquele uso. 
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Há, por outro lado, um limite lógico para o custo atribuído a cada setor, 

qual seja o custo alternativo mais provável para um projeto isolado do setor, com o 

mesmo benefício esperado. 

3.4.3 Método dos custos separáveis - benefícios remanescentes 

Esse método pode ser utilizado, através da seguinte seqüência de 

passos, segundo Vieira (2007): 

i) Determinar os benefícios de cada uso ou finalidade; 

ii) Determinar os custos alternativos dos projetos de finalidade única; 

iii) Determinar as despesas máximas justificáveis, o menor dentre os 

valores dos itens 1 e 2; 

iv) Determinar os custos separáveis de cada finalidade e seu somatório; 

v) Determinar as despesas remanescentes justificáveis de cada 

finalidade (item 3 – item 4); 

vi)  Determinar o custo comum, que é a diferença entre o custo total e o 

somatório dos custos separáveis; 

vii) Distribuir o custo comum proporcionalmente às despesas 

remanescentes justificáveis; 

viii) Determinar o custo total distribuído, soma do custo separável com o 

custo comum distribuído. 

Na prática o cálculo poderá ser feito através do preenchimento do quadro 

12: 
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Especificação 
Usos e Finalidades 

1 2 3 ..... n Total 

Benefícios       

Custos alternativos       

Despesas máximas 
justificáveis 

      

Custos separáveis       

Despesas remanescentes 
justificáveis 

      

Custo comum distribuído       

Custo total distribuído       

Quadro 12 – Modelos de planilha do método dos custos separáveis – benefícios remanescentes. 
Fonte: VIEIRA (2007). 

 

3.4.4 Método dos custos específicos - benefícios remanescentes 

Este método é semelhante ao anterior, com a substituição dos custos 

separáveis pelos custos específicos (turbina, tomada para irrigação, escada de 

peixe, eclusa, etc.). O cálculo é feito preenchendo o quadro 13. 
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Especificação 
Usos e Finalidades 

1 2 3 ..... n Total 

Benefícios       

Custos alternativos       

Despesas máximas 
justificáveis 

      

Custos específicos       

Despesas remanescentes 
justificáveis 

      

Custo comum distribuído       

Custo total distribuído       

Quadro 13 – Modelo de planilha do método dos custos específicos – benefícios remanescentes. 
Fonte: VIEIRA (2007). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise dos dados de custos da COGERH 

A gestão integrada da água pressupõe o planejamento de obras e 

sistemas hídricos para usos múltiplos, com vistas ao aproveitamento racional e 

otimizado desse recurso.  A divisão dos custos dos empreendimentos entre os 

vários setores usuários passa a ser uma tarefa de grande importância, tanto no 

ponto de vista econômico-financeiro, quanto aos aspectos administrativos e 

institucionais. 

Em 2002, os custos totais mensais da COGERH eram de cerca de R$800 

mil/mês e eram integralmente cobertos por recursos da cobrança. Como não eram 

gerados excedentes para investimentos, novos investimentos e a recuperação ou 

substituição de estruturas e equipamentos já no fim da vida útil têm que ser feitos 

com recursos de outras fontes. 

O relatório do Consórcio Tahal – JP Meio Ambiente para a SRH-CE 

(2002) tinha como objetivo propor modelos de tarifação para usuários de água bruta 

nos vales perenizados dos rios Jaguaribe e Banabuiú. 

No relatório utilizaram-se como dados básicos para simulação as 

informações fornecidas por reunião deliberativa da COGERH em 2002. A 

arrecadação necessária é de R$ 720.000,00/ano para os vales perenizados do 

Jaguaribe e do Banabuiú. Quanto aos valores de vazão outorgável, a COGERH 

avaliou, com base na demanda histórica da região, o valor de 220,8 hm3/ano, o que 

confere valor médio a ser arrecadado de 0,0033 R$/m3, custo médio corresponde a 

vazão com 90% de garantia, sem contabilizar as perdas em trânsito e demais usos 

insignificantes. A Tabela 3 mostra a repartição dos usos na vazão outorgável nos 

vales perenizados dos rios Jaguaribe e Banabuiú. 

O relatório então calculou as tarifas médias dos setores de uso (TM), 

mostradas na equação 26 e na equação 27; 
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(26) 

 
(27) 

Em que: 

S é montante a arrecadar; 

TMi é tarifa média do setor “i”; 

CPi é capacidade de pagamento do setor “i” e 

K é razão da tarifa em relação à capacidade de pagamento. 

Aplicando-se os dados da área de estudo chega-se a K  4%, ou seja, 

basta que se cobre cerca de 4% da capacidade de pagamento dos diversos setores 

para que os custos OAM (Operação, Administração e Manutenção) sejam cobertos 

pela tarifa. 

A arrecadação das tarifas de água bruta, no Estado do Ceará, foi R$ 

40.869.079,65 (quarenta milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e setenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos) em 2010, o que representa uma arrecadação de 

cerca de R$4,83/hab.ano, num estado cuja população é de 8.448.055 habitante 

(IBGE, CENSO 2010) e PIB per capita em 2010, R$8.870,00.No mesmo ano, os 

custos totais mensais da COGERH foram aproximadamente R$ 3,3 milhões/mês, 

também cobertos por recursos da cobrança. 

A capacidade de pagamento de cada usuário foi calculado utilizando os 

valores já obtidos na tabela 6, calculado por Aquino (2010), e atualizados para o ano 

de 2010, cuja os dados de custo anual foram obtidos da COGERH. 
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Tabela 6 – Vazão outorgavél nos vales dos rios Jaguaribe e Banabuiú no ano de 2002. 

Uso 
Vazão 

outorgável 
(hm³/ano) 

Capacidade de 
pagamento 
(R$/m³) 

Tarifa média 
por setor 
(R$/m³) 

Montante 
a 

arrecadar 
(R$/ano) 

Saneamento 18,9 (-) 0,0121 228.951,36 

Canal do Trabalhador 15,8 0,04931 0,0019 29.744,04 

Carcinicultura 12,6 0,38972 0,0149 188.064,83 

Irrigação 173,4 0,04118 0,0016 273.239,78 

Total 220,8 (-) (-) 720.000,00 

Fonte: AQUINO (2010). 

Os valores de capacidade de pagamento utilizados como base para o 

cálculo dos valores atualizados da indústria e do saneamento foram retirados do 

relatório do Consórcio Tahal – JP Meio Ambiente (SRH, 2002), sendo atualizados 

para o ano de 2010. Para a indústria foi considerado R$ 1,14/m³ e para o 

saneamento R$ 0,38418/m³. 

A tabela 7 demonstra os valores atualizados da capacidade de 

pagamento por 3 (três) índices. Para efeito de cálculo, foram utilizados os valores 

atualizados pelo Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M. 

Tabela 7 – Capacidade de pagamento por usuário no Estado do Ceará no ano de 2010. 

Uso 
Capacidade de 

pagamento (R$/m³) - 
IGP-M 

Capacidade de 
pagamento (R$/m³) - 

INCC 

Capacidade de 
pagamento (R$/m³) - 

INPC 

Saneamento 0,58711 0,58786 0,51615 

Canal do Trabalhador 0,08446 0,08766 0,07470 

Carcinicultura 0,66754 0,69280 0,59038 

Irrigação 0,07054 0,07321 0,06238 

Industria 1,74217 1,74440 1,53160 

Fonte: Criada pelo autor. 

De posse da capacidade de pagamento atualizada, é necessário calcular 

a demanda total dos usuários das bacias. O quadro 14 mostra a demanda dos 

usuários e vazão regularizável. Obtendo a demanda é possível calcular o beneficio 

total por bacia utilizando a capacidade de pagamento. 
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Bacia Área (km²) % 
Demanda (hm³/ano) Vazão Regul. 

Q90 (hm³/ano) 
Vazão Regul. 
Q90 (m³/s) População % Industrial % Irrigação % Total % 

Acaraú      14.423,00  9,72           34,54  9,13           1,84  0,63      195,71  12,61        232,10  14,95 371,18 11,77 

Banabuiú      19.810,00  13,34           10,16  2,68           7,39  2,54      275,92  17,78        293,47  18,91 649,01 20,58 

Coreaú      10.633,66  7,16           15,72  4,15           0,50  0,17          1,35  0,09          17,56  1,13 98,39 3,12 

Curu        8.750,75  5,89            9,88  2,61           7,38  2,54        82,88  5,34        100,14  6,45 363,61 11,53 

Alto Jaguaribe      24.538,00  16,53           11,14  2,94           3,42  1,17        14,28  0,92          28,83  1,86 669,19 21,22 

Baixo Jaguaribe        7.021,00  4,73            7,40  1,96           6,77  2,33        54,11  3,49          68,28  4,40 20,81 0,66 

Médio Jaguaribe      10.335,00  6,96            3,96  1,05           1,63  0,56      154,65  9,96        160,23  10,32 999,06 31,68 

Litoral        8.472,77  5,71            6,45  1,70           4,73  1,63          0,66  0,04          11,84  0,76 25,23 0,80 

Metropolitana      15.085,00  10,16         235,79  62,33       252,08  86,62        23,38  1,51        511,26  32,94 558,19 17,70 

Parnaíba      16.761,78  11,29           16,42  4,34           0,44  0,15          0,02  0,00          16,88  1,09 204,67 6,49 

Salgado      12.623,89  8,50           26,85  7,10           4,84  1,66        79,71  5,14        111,39  7,18 75,37 2,39 

Total     148.454,85  100,00         378,30  100,00       291,01  100,00      882,67  56,87     1.551,98  100,00 4.034,72  127,94  

Quadro 14 – Demanda hídrica por bacia hidrográfica e vazão de regularização (Q90). 
Fonte: Criada pelo autor. 
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Utilizando os valores de capacidade de pagamento atualizados pelo IGP-

M, obtemos a seguinte tabela com os benefícios totais atualizados de cada bacia, 

segundo a divisão da COGERH. O quadro 15 mostra os valores obtidos. 
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Bacia 

População Industrial Irrigação 

Benefício 
Total da Água 

(R$/ano) 
Demanda 
(hm³/ano) 

Capac. de 
Pagam. 
(R$/m³) 

Benefício 
(R$/ano) 

Demanda 
(hm³/ano) 

Capac. de 
Pagam. 
(R$/m³) 

Benefício 
(R$/ano) 

Demanda 
(hm³/ano) 

Capac. de 
Pagam. 
(R$/m³) 

Benefício 
(R$/ano) 

Acaraú-Coreaú 50,26 0,58711 29.510.000,00 2,34 1,74217 4.080.000,00 197,06 0,07054 13.900.000,00 47.490.000,00 
Banabuiú 10,16 0,58711 5.960.000,00 7,39 1,74217 12.880.000,00 275,92 0,07054 19.460.000,00 38.300.000,00 
Curu-Litoral 16,33 0,58711 9.590.000,00 12,11 1,74217 21.100.000,00 83,54 0,07054 5.890.000,00 36.580.000,00 
Alto Jaguaribe 11,14 0,58711 6.540.000,00 3,42 1,74217 5.950.000,00 14,28 0,07054 1.010.000,00 13.500.000,00 
Médio-Baixo 
Jaguaribe 

11,36 0,58711 6.670.000,00 8,40 1,74217 14.630.000,00 208,76 0,07054 14.730.000,00 36.030.000,00 

Metropolitana 235,79 0,58711 138.440.000,00 252,08 1,74217 439.170.000,00 23,38 0,07054 1.650.000,00 579.260.000,00 
Parnaíba 16,42 0,58711 9.640.000,00 0,44 1,74217 760.000,00 0,02 0,07054 0,00 10.400.000,00 
Salgado 26,85 0,58711 15.760.000,00 4,84 1,74217 8.430.000,00 79,71 0,07054 5.620.000,00 29.810.000,00 

Total 378,31   222.110.000,00 291,01   507.000.000,00 882,67   62.260.000,00 791.370.000,00 

Quadro 15 – Capacidade de pagamento por bacia hidrográfica e por usuário. 
Fonte: Criada pelo autor. 
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Os quadros 16 e 17 mostram, respectivamente, os custos relativos às 

obras hídricas e os custos anuais de operação e manutenção por centro de custo da 

COGERH. Para o cálculo da anuidade foi utilizado uma taxa média anual de 8% e 

50 anos para pagamento do valor investido nas obras hídricas. 

Seq Descrição Obra Custo 
Custo          

Infraestrutura 
por Bacia 

Anuidade por 
Bacia 

1 
BACIA 
METROPOLITANA 

RESERVATÓRIOS 100.961.215,68 
134.049.405,54 10.957.581,54 

ADUTORAS 33.088.189,86 

2 
BACIA CURU-
LITORAL 

RESERVATÓRIOS 74.066.873,07 
95.144.486,56 7.777.382,27 

ADUTORAS 21.077.613,49 

3 
BACIA ALTO 
JAGUARIBE 

RESERVATÓRIOS 84.380.534,14 
95.850.679,18 7.835.108,47 

ADUTORAS 11.470.145,04 

4 
BACIA MÉDIO-BAIXO 
JAGUARIBE 

RESERVATÓRIOS 261.727.780,51 
271.245.180,47 22.172.356,31 

ADUTORAS 9.517.399,96 

5 BACIA SALGADO 
RESERVATÓRIOS 128.863.140,47 

165.134.205,80 13.498.541,96 
ADUTORAS 36.271.065,33 

6 
BACIA ACARAÚ-
COREAU 

RESERVATÓRIOS 181.337.507,39 
192.914.494,99 15.769.382,20 

ADUTORAS 11.576.987,60 

7 BACIA PARNAÍBA 
RESERVATÓRIOS 42.336.156,68 

52.307.310,14 4.275.749,03 
ADUTORAS 9.971.153,46 

8 BACIA BANABUIU 
RESERVATÓRIOS 107.554.069,18 

136.373.310,95 11.147.544,21 
ADUTORAS 28.819.241,77 

            
 

TOTAL 
 

1.143.019.073,63 1.143.019.073,63 93.433.646,01 

Quadro 16 – Custos das obras hídricas e anuidade por bacia hidrográfica. 
Fonte: Criada pelo autor. 

No somatório dos custos de adutoras das bacias, algumas obras foram 

excluídas, pois considerou-se que a fonte dados não fosse confiável. As adutoras de 

Crateús (R$ 12.329.378.664,57) no município de Crateús, de Catuana (R$ 

2.678.912,48) no município de Caucaia e de Sifão Umburanas (R$ 25.857.257,33) 

no município de Beberibe foram retiradas do cálculo dos custos das obras hídricas, 

pois na curva de dispersão entre o custo por extensão e a vazão da adutora, existe 

uma grande disparidade nos dados, desta forma tornando-se o dado não confiável. 
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No Estado do Ceará os investimentos em infraestrutura de estocagem e 

transposição de água é algo em torno de R$ 1 bilhão de reais, sem contar as obras 

do Canal do Trabalhador e o Eixão das Águas.  

Seq Descrição Custo 

1 BACIA METROPOLITANA 14.490.153,83 

2 BACIA CURU-LITORAL 1.279.929,17 

3 BACIA ALTO JAGUARIBE 944.823,49 

4 
BACIA MÉDIO-BAIXO 
JAGUARIBE 

3.581.467,02 

5 BACIA SALGADO 820.626,38 

6 BACIA ACARAÚ-COREAU 1.326.014,81 

7 BACIA PARNAÍBA 556.286,06 

8 BACIA BANABUIU 921.783,67 

9 SEDE 16.092.525,83 

      

TOTAL 40.013.610,26 

Quadro 17 – Custos de operação, administração e manutenção anuais da COGERH por bacia 
hidrográfica. 
Fonte: Criada pelo autor. 

Quando somado os custos totais anuais da COGERH temos a seguinte 

situação, conforme indicada no quadro 18. 

Seq Descrição Custo OAM 
Custo 

InfraEstrutura 
Custo Total 

1 BACIA METROPOLITANA 14.490.153,83 10.957.581,54 25.447.735,37 
2 BACIA CURU-LITORAL 1.279.929,17 7.777.382,27 9.057.311,44 
3 BACIA ALTO JAGUARIBE 944.823,49 7.835.108,47 8.779.931,96 

4 
BACIA MÉDIO-BAIXO 
JAGUARIBE 

3.581.467,02 22.172.356,31 25.753.823,33 

5 BACIA SALGADO 820.626,38 13.498.541,96 14.319.168,34 
6 BACIA ACARAÚ-COREAU 1.326.014,81 15.769.382,20 17.095.397,01 
7 BACIA PARNAÍBA 556.286,06 4.275.749,03 4.832.035,09 
8 BACIA BANABUIU 921.783,67 11.147.544,21 12.069.327,88 
9 SEDE 16.092.525,83 --- 16.092.525,83 

          
  TOTAL 40.013.610,26 93.433.646,01 133.447.256,27 

Quadro 18 – Custos totais anuais de operação, administração e manutenção (OAM) e infra-estrutura 
da COGERH por bacia hidrográfica. 
Fonte: Criada pelo autor. 
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4.2 Cálculo dos custos por bacia pelo método dos custos separáveis – 

benefícios remanescentes 

De posse dos benefícios totais e dos custos de operação, administração e 

manutenção e infra-estrutura iremos fazer o rateio de custos pelo Método dos 

Custos Separáveis – Benefícios Remanescentes, mostrado no capítulo 3, item 3.4.3. 

Preenchendo o quadro 12 com os dados calculados nesse trabalho, obtemos o 

seguinte quadro 19 com os custos totais por bacia. 

Os benefícios de cada bacia foram calculados no quadro 16. 

Os custos alternativos neste caso não existem. 

As despesas máximas justificáveis é o menor valor entre os benefícios e 

os custos alternativos. Como neste caso os custos alternativos são zero, o item 3 é 

igual ao item 1. 

Os custos separáveis representam o somatório dos custos de 

infraestrutura e os de OAM da COGERH, calculado no quadros 18. 

As despesas remanescentes é a diferença entre as despesas máximas 

justificáveis e os custos separáveis. 

O custo comum distribuído é a diferença entre o custo total e o somatório 

dos custos separáveis. Este custo é distribuído proporcionalmente às despesas 

remanescentes justificáveis. 

O custo total distribuído é somatório dos custos separáveis e o custo 

comum distribuído. 

O benefício líquido é a diferença entre as despesas máximas justificáveis 

e o custo total distribuído. 
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Especificação 
Bacia 

Acaraú-
Coreau 

Alto 
Jaguaribe 

Banabuiu Curu-Litoral 
Médio-Baixo 
Jaguaribe 

Metropolitana Parnaíba Salgado Total 

1 Benefícios 47.490.000,00 13.500.000,00 38.300.000,00 36.580.000,00 36.030.000,00 579.260.000,00 10.400.000,00 29.810.000,00 791.370.000,00 

2 
Custos 
alternativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Despesas 
máximas 
justificáveis 47.490.000,00 13.500.000,00 38.300.000,00 36.580.000,00 36.030.000,00 579.260.000,00 10.400.000,00 29.810.000,00 791.370.000,00 

4 
Custos 
separáveis 17.095.397,01 8.779.931,96 12.069.327,88 9.057.311,44 25.753.823,33 25.447.735,37 4.832.035,09 14.319.168,34 117.354.730,44 

5 

Despesas 
remanescentes 
justificáveis 30.394.602,99 4.720.068,04 26.230.672,12 27.522.688,56 10.276.176,67 553.812.264,63 5.567.964,91 15.490.831,66 674.015.269,56 

6 
Custo comum 
distribuído 725.689,69 112.694,50 626.273,30 657.120,98 245.349,99 13.222.605,74 132.938,56 369.853,06 16.092.525,83 

7 
Custo total 
distribuído 17.821.086,70 8.892.626,47 12.695.601,19 9.714.432,42 25.999.173,32 38.670.341,12 4.964.973,65 14.689.021,40 133.447.256,27 

8 
Benefícios 
líquidos 29.668.913,30 4.607.373,53 25.604.398,81 26.865.567,58 10.030.826,68 540.589.658,88 5.435.026,35 15.120.978,60 657.922.743,73 

Quadro 19 – Custos totais anuais de operação, administração e manutenção e infra-estrutura da COGERH por bacia hidrográfica calculado pelo método dos 
custos separáveis – benefícios remanescentes. 
Fonte: Criada pelo autor. 
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4.3 Cálculo dos custos por bacia pelo rateio linear 

Uma maneira mais simples de ratear os custos anuais da sede da 

COGERH entre as bacias pode ser feita através da proporcionalidade entre os 

custos de cada bacia. Esse tipo de rateio é simples de aplicar, e talvez não reflete a 

real capacidade de pagamento de uma bacia. Sabe-se que existe bacia com uma 

maior capacidade de pagamento do que uma outra, desta forma subsidiando esta de 

alguma maneira. Neste método de rateio essa visão não fica bem definida. A seguir 

é mostrado esse rateio. 

O quadro 20 mostra os custos anuais de operação, administração e 

manutenção e infraestrutura da COGERH. Vê-se que o custo comum para rateio 

entre as bacias é o custo da sede no valor de R$ 16.092.525,83 (dezesseis milhões, 

noventa e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), que 

será distribuído uniformemente entre as bacias de maneira linear aos seus custos 

(Ver quadro 18). 

Seq Descrição Custo Total (R$) % 
Custo Comum 
Distribuido (R$) 

Custo Total por 
Bacia (R$) 

1 
BACIA 
METROPOLITANA 

25.447.735,37 21,68% 3.488.859,60 
28.936.594,97 

2 
BACIA CURU-
LITORAL 

9.057.311,44 7,72% 1.242.342,99 
10.299.654,43 

3 
BACIA ALTO 
JAGUARIBE 

8.779.931,96 7,48% 1.203.720,93 
9.983.652,89 

4 
BACIA MÉDIO-BAIXO 
JAGUARIBE 

25.753.823,33 21,95% 3.532.309,42 
29.286.132,75 

5 BACIA SALGADO 14.319.168,34 12,20% 1.963.288,15 16.282.456,49 

6 
BACIA ACARAÚ-
COREAU 

17.095.397,01 14,57% 2.344.681,01 
19.440.078,02 

7 BACIA PARNAÍBA 4.832.035,09 4,12% 663.012,06 5.495.047,15 
8 BACIA BANABUIU 12.069.327,88 10,28% 1.654.311,66 13.723.639,54 

            
  TOTAL 117.354.730,44 100,00% 16.092.525,82 133.447.256,26 

Quadro 20 – Custos totais anuais de operação, administração e manutenção e infra-estrutura da 
COGERH por bacia hidrográfica calculado pelo método do rateio linear. 
Fonte: Criada pelo autor. 
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Se compararmos o rateio de custo pelo método dos custos separáveis 

com o método do rateio linear, percebe-se que há uma diferença razoável entre os 

valores encontrados. O quadro 21 mostra o resultado da comparação. 

Seq Descrição 
Custo Total pelo 

Método dos Custos 
Separáveis (R$) 

Custo Total pelo 
Método Rateio 
Linear (R$) 

Diferença (R$) 

1 BACIA ACARAÚ-COREAU 17.821.086,70 19.440.078,02 -1.618.991,32 
2 BACIA ALTO JAGUARIBE 8.892.626,47 9.983.652,89 -1.091.026,43 
3 BACIA BANABUIU 12.695.601,19 13.723.639,54 -1.028.038,36 
4 BACIA CURU-LITORAL 9.714.432,42 10.299.654,43 -585.222,01 

5 
BACIA MÉDIO-BAIXO 
JAGUARIBE 25.999.173,32 29.286.132,75 -3.286.959,43 

6 BACIA METROPOLITANA 38.670.341,12 28.936.594,97 9.733.746,14 
7 BACIA PARNAÍBA 4.964.973,65 5.495.047,15 -530.073,50 
8 BACIA SALGADO 14.689.021,40 16.282.456,49 -1.593.435,09 

          

  TOTAL 133.447.256,27 133.447.256,26   

Quadro 21 – Quadro de comparação dos custos anuais da COGERH pelo método dos custos 
separáveis e pelo método do rateio linear. 
Fonte: Criada pelo autor. 

O quadro acima mostra claramente que a Bacia Metropolitana subsidia 

todas as outras bacias quando comparadas a um rateio de custos que leva em 

consideração apenas os custos individuais sem analisar a capacidade de 

pagamento das mesmas.  

4.4 Cálculo da tarifa média por setor a ser cobrado por bacia hidrográfica 

Após definido os custos totais anuais de cada bacia, foi calculado o valor 

da tarifa a ser cobrada por setor em cada bacia utilizando o método de cálculo 

utilizado no relatório do Consórcio Tahal – JP Meio Ambiente (2002). As equações 

propostas por este relatório foram mencionadas no item 4.1 deste capítulo, 

equações 26 e 27. 

Desta maneira, determina-se o valor da Tarifa Média por Setor (TMS) que 

a COGERH deve cobrar para cobrir todos os custos de operação, administração e 
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manutenção das bacias. O valor de cada uma a ser arrecado será mostrada nas 

tabelas a seguir. 

Para determinação da Tarifa Média por Setor (TMS) foram feitas duas 

considerações importantes, são elas: (i) a capacidade de pagamento calculada pelo 

relatório do Consórcio Tahal – JP Meio Ambiente para os vales perenizados dos 

Rios Jaguaribe e Banabuiú e para a bacia Metropolitana; e (ii) nos custos não estão 

sendo considerados os custos das transposições e nem do Canal do Trabalhador. 

Tabela 8 – Tarifa média por setor na Bacia Acaraú-Coreaú. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento 
(CP) - R$/m³ 

K 
Total 

Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

50,26 0,220343 0,587110 0,3753 11.074.453,50 29.510.000,00 

Irrigação 197,06 0,026472 0,070536 0,3753 5.216.653,12 13.900.000,00 
Industria 2,34 0,653838 1,742167 0,3753 1.529.980,08 4.080.000,00 

    
Total 17.821.086,70 47.490.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Acaraú-Coreaú equivale a 

37,53% da capacidade de pagamento. 

Tabela 9 – Tarifa média por setor na Bacia Alto Jaguaribe. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

11,14 0,386763 0,587110 0,6588 4.308.543,45 6.540.000,00 

Irrigação 14,28 0,046466 0,070536 0,6588 663.540,07 1.010.000,00 
Industria 3,42 1,147666 1,742167 0,6588 3.920.542,94 5.950.000,00 

    
Total 8.892.626,46 13.500.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Alto Jaguaribe equivale a 

65,88% da capacidade de pagamento. 
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Tabela 10 – Tarifa média por setor na Bacia Banabuiú. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

10,16 0,194607 0,587110 0,3315 1.976.653,72 5.960.000,00 

Irrigação 275,92 0,023380 0,070536 0,3315 6.451.184,23 19.460.000,00 
Industria 7,39 0,577470 1,742167 0,3315 4.267.763,24 12.880.000,00 

    
Total 12.695.601,19 38.300.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Banabuiú equivale a 

33,15% da capacidade de pagamento. 

Tabela 11 – Tarifa média por setor na Bacia Curu-Litoral. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

16,33 0,155934 0,587110 0,2656 2.545.934,69 9.590.000,00 

Irrigação 83,54 0,018734 0,070536 0,2656 1.565.052,81 5.890.000,00 
Industria 12,11 0,462712 1,742167 0,2656 5.603.444,92 21.100.000,00 

    
Total 9.714.432,42 36.580.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Curu-Litoral equivale a 

26,56% da capacidade de pagamento. 

Tabela 12 – Tarifa média por setor na Bacia Médio-Baixo Jaguaribe. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

11,36 0,423670 0,587110 0,7216 4.812.889,30 6.670.000,00 

Irrigação 208,76 0,050900 0,070536 0,7216 10.625.967,70 14.730.000,00 
Industria 8,40 1,257181 1,742167 0,7216 10.560.316,32 14.630.000,00 

    
Total 25.999.173,32 36.030.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia MédioBaixo Jaguaribe 

equivale a 72,16% da capacidade de pagamento. 
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Tabela 13 – Tarifa média por setor na Bacia Metropolitana. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

235,79 0,039195 0,587110 0,0668 9.241.890,87 138.440.000,00 

Irrigação 23,38 0,004709 0,070536 0,0668 110.108,47 1.650.000,00 
Industria 252,08 0,116305 1,742167 0,0668 29.318.341,78 439.170.000,00 

    
Total 38.670.341,12 579.260.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Metropolitana equivale a 

6,68% da capacidade de pagamento. 

Tabela 14 – Tarifa média por setor na Bacia Parnaíba. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

16,42 0,280234 0,587110 0,4773 4.601.702,59 9.640.000,00 

Irrigação 0,02 0,033668 0,070536 0,4773 767,09 0,00 
Industria 0,44 0,831555 1,742167 0,4773 362.503,97 760.000,00 

    
Total 4.964.973,65 10.400.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Parnaíba equivale a 

47,73% da capacidade de pagamento. 

Tabela 15 – Tarifa média por setor na Bacia Salgado. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa 
Média (TM) 
- R$/m³ 

Capacidade de 
Pagmento (CP) 

- R$/m³ 
K 

Total 
Arrecado 
(R$/ano) 

Beneficio 
(R$/ano) 

Abastecimento 
Urbano 

26,85 0,289251 0,587110 0,4927 7.766.617,87 15.760.000,00 

Irrigação 79,71 0,034751 0,070536 0,4927 2.769.833,89 5.620.000,00 
Industria 4,84 0,858311 1,742167 0,4927 4.152.569,64 8.430.000,00 

    
Total 14.689.021,40 29.810.000,00 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tarifa média por setor a ser cobrada na Bacia Salgado equivale a 

49,27% da capacidade de pagamento. 
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A Tabela 16 mostra o resumo dos valores a serem arrecadados por cada 

bacia. Essa tabela mostra ainda que esse valor se refere ao valor mínimo a ser 

cobrado para que os custos de OAM (operação, administração e manutenção) da 

COGERH e dos recursos hídricos do Estado do Ceará sejam todos cobertos pela 

cobrança pelo uso da água, já que os custos, de acordo com o quadro 21, tem o 

mesmo valor do total a ser arrecadado. 

Tabela 16 – Valor anual a ser arrecadado pela COGERH através da cobrança pelo uso da água. 

Bacias 
Usuários das Bacias 

Abastecimento 
Urbano 

Irrigação Indústria 
Total a ser 

Arrecado (R$/ano) 

Acaraú-Coreaú 11.074.453,50 5.216.653,12 1.529.980,08 17.821.086,70 
Alto Jaguaribe 4.308.543,45 663.540,07 3.920.542,94 8.892.626,46 
Banabuiú 1.976.653,72 6.451.184,23 4.267.763,24 12.695.601,19 
Curu-Litoral 2.545.934,69 1.565.052,81 5.603.444,92 9.714.432,42 
Médio-Baixo Jaguaribe 4.812.889,30 10.625.967,70 10.560.316,32 25.999.173,32 
Metropolitana 9.241.890,87 110.108,47 29.318.341,78 38.670.341,12 
Parnaíba 4.601.702,59 767,09 362.503,97 4.964.973,65 
Salgado 7.766.617,87 2.769.833,89 4.152.569,64 14.689.021,40 

     
Total Anual a ser Arrecado pela COGERH 133.447.256,26 

Fonte: Criada pelo autor. 

4.5 Cálculo da tarifa média cobrada pela COGERH em 2010 

Neste item será calculado de maneira simplista e aproximada a tarifa 

média cobrada no ano de 2010 em todo o Estado do Ceará. O valor aqui encontrado 

será uma média para todo Estado, pois não estão sendo consideradas as 

peculiaridades de cada região. 

O cálculo da tarifa média atual da cobrança pelo uso da água bruta será 

mostrado a seguir. Para tanto, precisa-se conhecer a demanda total do sistema. Os 

valores das demandas mostrados no quadro 22 foram retirados do Pacto das Águas 

(2009). 
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Bacia Área (km²) 
Demanda (hm³/ano) Demanda por 

Bacia (hm³/ano) População Industrial Irrigação 
Acaraú-Coreaú    25.056,66  50,26 2,34 197,06 249,66 
Banabuiú    19.810,00  10,16 7,39 275,92 293,47 
Curu-Litoral    17.223,52  16,33 12,11 83,54 111,98 
Alto Jaguaribe    24.538,00  11,14 3,42 14,28 28,83 
Médio-Baixo Jaguaribe    17.356,00  11,36 8,40 208,76 228,52 
Metropolitana    15.085,00  235,79 252,08 23,38 511,26 
Parnaíba    16.761,78  16,42 0,44 0,02 16,88 
Salgado    12.623,89  26,85 4,84 79,71 111,39 

Total 148.454,85 378,31 291,01 882,67 1.551,99 

Quadro 22 – Demanda de água bruta no Estado do Ceará no ano de 2005. 
Fonte: Criada pelo autor. 

Para calcular a tarifa média cobrada em 2010 pela COGERH, utilizou-se o 

Método dos Custos Separáveis – Benefícios Remanescentes, o mesmo utilizado 

para o cálculo dos custos das bacias. O quadro 23 mostra o cálculo do custo total 

distribuído da COGERH. 

Especificações COGERH 

1 Benefícios 791.370.000,00 

2 Custos alternativos 0,00 

3 Despesas máximas justificáveis 791.370.000,00 

4 Custos separáveis 23.921.084,43 

5 
Despesas remanescentes 
justificáveis 

767.448.915,57 

6 Custo comum distribuído 16.092.525,83 

7 Custo total distribuído 40.013.610,26 

8 Benefícios líquidos 751.356.389,74 

Quadro 23 – Custo total distribuído da COGERH no ano de 2010. 
Fonte: Criada pelo autor. 

Os custos separáveis representam o somatório dos custos das bacias 

sem a infraestrutura hídrica e o custo comum distribuído representa os custos da 

sede da COGERH. Os demais são calculados da mesma forma do item 4.2. 
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O cálculo da Tarifa Média (TM) cobrada em 2010 é mostrado na tabela 17 

e segue a mesma metodologia dos cálculos das tarifas do item 4.4. Este valor foi 

considerado uniforme para todo o Estado do Ceará. 

Tabela 17 – Tarifa média cobrada em 2010 pela COGERH. 

Usos 
Volume 

Demandado 
(hm³/ano) 

Tarifa Média 
(TM) - R$/m³ 

Capacidade de 
Pagamento 
(CP) - R$/m³ 

K 
Total  a ser 
Arrecado 
(R$/ano) 

Estado do 
Ceará 

749,28 0,053403 0,799938 0,0668 40.013.610,26 

    
Total 40.013.610,26 

Fonte: Criada pelo autor. 

O valor da capacidade de pagamento, da tabela acima, foi calculado da 

seguinte maneira: calculou-se a média da capacidade de pagamento dos setores – 

abastecimento urbano, R$0,587110/m³; irrigação, R$0,070536/m³; e indústria, 

R$1,742167/m³ (Ver Tabela 6). A tarifa média em 2010 cobrada pela GOGERH é 

R$0,053403/m³, que equivale a 6,68% da capacidade de pagamento. 

O tabela 18 faz um comparativo da tarifa em 2010 com as tarifas 

propostas no item 4.4. Lembrando que o valor da tarifa atual só cobre os custos de 

operação, administração e operação e o valor da tarifa proposta será para cobrir os 

custos de OAM e infraestrutura. 
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Tabela 18 – Valor da tarifa média por setor sugerido para cobrança pelo uso da água bruta. 

Bacias 
Demanda 
(hm³/ano) 

Tarifa Média 
Atual 
(R$/m³) 

Tarifa Média por Setor (R$/m³) Média das 
Tarifas por 

Bacia (R$/m³) 
Abastecimento 

Urbano 
Irrigação Industria 

Acaraú-Coreaú 249,66 0,053403 0,220343 0,026472 0,653838 0,300218 
Alto Jaguaribe 293,47 0,053403 0,386763 0,046466 1,147666 0,526965 
Banabuiú 111,98 0,053403 0,194607 0,023380 0,577470 0,265153 
Curu-Litoral 28,83 0,053403 0,155934 0,018734 0,462712 0,212460 
Médio-Baixo 
Jaguaribe 

228,52 0,053403 0,423670 0,050900 1,257181 0,577250 

Metropolitana 511,26 0,053403 0,039195 0,004709 0,116305 0,053403 
Parnaíba 16,88 0,053403 0,280234 0,033668 0,831555 0,381819 
Salgado 111,39 0,053403 0,289251 0,034751 0,858311 0,394104 

       
Total 1.551,99 Média 0,248750 0,029885 0,738130 0,338921 

Fonte: Criada pelo autor. 

A tabela 18 demonstra que a média das TMS (R$0,338921/m³) sugerida é 

6 vezes maior que a tarifa cobrada em 2010 (R$0,053403/m³). 
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5 CONCLUSÕES 

A primeira conclusão deste trabalho refere-se ao valor anual arrecadado 

pela COGERH em 2010 foi R$ 40,8 milhões, conforme planilha no Anexo 3, que 

cobrem apenas os custos de operação, administração e manutenção, faltando 

serem incorporados nesta arrecadação os custos referentes as obras de 

infraestruturas, algo em torno de R$ 92,6 milhões. 

Em nenhum dos casos de gestão de recursos hídricos apresentados 

neste trabalho se cobra pelo custo das infraestruturas, só mesmo pela OAM. 

O PIB estadual de 1999 foi de R$ 2.631,00/hab.ano e em 2010 esse valor 

subiu para R$ 8.870,00/hab.ano. Já que o PIB estadual triplicou, a disposição a 

pagar pelo uso da água pelos usuários aumentou. Desta forma, deve-se calcular a 

capacidade de pagamento hoje e assim recalcular as tarifas médias por setor, 

obtendo valores atualizados. 

A metodologia do rateio de custos pelo Método dos Custos Separáveis – 

Benefícios Remanescentes mostrou-se mais eficiente que o Método do Rateio 

Linear, para determinação dos custos comuns, em relação a capacidade de 

pagamento de cada bacia. 

A quadro 16 mostra que os valores gastos com infraestrutura no Estado 

do Ceará é algo em torno de 1,1 bilhão de reais, valor este não considerado nos 

cálculos da tarifa cobrada atualmente. 

A Tarifa Média (TM) é um método rápido, prático e eficiente para 

determinação de tarifas, valores estes que se mostram idéias para cobrança quando 

em posse dos custos reais ou aproximado de um centro de custo. 
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A tabela 11 mostra que a Bacia do Médio-Baixo Jaguaribe tem uma tarifa 

média por setor equivalente a 72,16% da sua capacidade de pagamento. Isto 

significa que nessa região existe muito mais infraestrutura que nas demais, assim 

outras regiões se beneficiam, como é o caso da Região Metropolitana, que tem uma 

tarifa média por setor equivalente a 6,68% da capacidade de pagamento. Este 

método de rateio de custo não leva em consideração o benefício de uma 

infraestrutura entre as diversas regiões. Logo, os custos das infraestruturas 

deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre todas as regiões que se 

beneficiam. 

A tabela 18 mostra que a tarifa média por setor da Região Metropolitana é 

bem inferior as demais regiões, porém esta região é a que tem a maior disposição a 

pagar pela água. As outras regiões subsidiam a primeira, já que esta tem pouca 

infraestrutura nos seus custos analisados neste trabalho. 

A tabela 18, também, mostra que o valor da cobrança atual é bem inferior 

à cobrança necessária para custear a OAM e infraestrutura. Para incorporar no valor 

da cobrança os custos das infraestruturas seria necessário aumentar 

vertiginosamente o valor da tarifa, talvez inviabilizando este acréscimo na tarifa 

atual. Seriam necessários mais estudos para se verificar como incorporar na tarifa 

atual os custos realizados com a construção das obras hídricas. 

Sabe-se que cada região tem sua situação hidrográfica e financeira 

específica, fatores estes que devem ser considerados na hora de calcular a 

capacidade de pagamento de cada região, desta forma, existe subsídio entre 

usuários da bacia e um subsídio entre bacias. 

Um bom gerenciamento e distribuição de recursos hídricos significa uma 

indução de desenvolvimento para as diversas regiões, pois todas as atividades 

realizadas pelo homem dependem da disponibilidade deste recurso que a cada dia 

está mais escasso, no que tange a quantidade e qualidade de consumo. 
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Recomenda-se que futuros trabalhos abordem este tema de maneira mais 

detalhada e específica para cada bacia hidrográfica do Estado do Ceará, levando 

em consideração as peculiaridades dessas. 
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ANEXO 1 

Tabela A.1.1: Padrões de lançamento de efluentes estaduais e da legislação nacional 
(CONAMA nº 20) 

Parâmetro Unidade 
Brasil 

CONAMA 
Goiás 

Rio 
Grande do 

Sul 

Rio de 
Janeiro 

São Paulo 
Minas 
Gerais 

Cor mg/l - - ausente ausente - - 

Odor - - - livre - - - 
Óleo e graxas 
(minerais) mg/l 20 - 10 10 20 20 
Óleo e graxas 
(veg/anim) mg/l 50 - 30 30 50 50 

PH mg/l 5 a 9 5 a 9 6 a 8,5 5 a 9 5 a 9 6 a 9 

DBO5 mg/l - 60 variável variável 60 60 

DQO mg/l - - - - - 90 

Sólido em suspensão mg/l - - - - - 60 

Substâncias potencialmente prejudiciais 

Alumínio mg/Al/l - - 10 3 - - 

Arsênio mg/As/l 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Cádmio mgCd/l 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Chumbo mgPb/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 

Cobalto mgCol/l - - 0,5 - - - 

Cobre mgCu/l 1 1 0,5 0,5 1 0,5 

Cromo VI mgCr/l 0,5 0,1 0,1 - 0,1 1 

Cromo III mgCr/l 2 - - - - 1 

Cromo total mgCr/l - 5 0,5 0,5 5 - 

Índice de fenóis mgC6H5OH/l 0,5 0,5 0,1 0,2 0,5 0,2 

Ferro solúvel mgFe/l 15 15 10 15 15 10 

Fósforo total mg/P/l - - - - - - 

Metais tóxicos totais mg/l - - - - - 3 

Molibdênio mg/Mol//l - - 0,5 - - - 

Níquel mgNi/l 2 2 1 1 2 1 

Nitrogênio Total mgN/l - - 10 - - - 

Prata mg/Ag//l 0,1 0,02 0,1 0,1 0,02 0,1 

Selênio mgSe/l 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 

Sulfetos mgS/l 1 1 0,2 1 1 0,5 

Surfactantes mg/l - - 2 - - 2 

Vanádio mgV/l - - 1 4 - - 

Zinco mgZn/l 5 5 1 1 5 5 

Substância orgânicas, 
pesticidas e outros (1) - - - - - - - 

Fonte: FORTES E CUNHA (1994), Junqueira (1996) in SPERLING (1998) 
Nota: (1) Consultar o padrão. 



127 

 

ANEXO 2 

Equivalência temporal 

Segundo Lanna (2000), existem dois problemas distintos em Engenharia 

Econômica que demandam o estabelecimento de equivalência temporal de valores. 

Em um dos problemas, tema da Análise Financeira, busca-se estabelecer fluxos 

financeiros equivalentes entre si. Neste caso existirão quatro possibilidades distintas: 

1. Um pagamento futuro que seja contrapartida de um empréstimo obtido 

no presente; 

2. Um empréstimo no presente que tenha como contrapartida um 

pagamento no futuro; 

3. Um fluxo de pagamentos futuros que seja contrapartida de um 

empréstimo obtido no presente. 

4. Um fluxo de empréstimos que tenha como contrapartida um pagamento 

no futuro. 

O outro problema, citado por Lanna (2000), busca a verificação da 

remuneração de um investimento, ou seja, se o investimento realizado em 

determinado instante, geralmente o presente, será justificado pela remuneração que 

gera no futuro. 

Em ambos os casos o que se faz é verificar a equivalência de dois fluxos 

distintos de valores. Na Análise Financeira busca-se gerar um fluxo equivalente em 

termos financeiros ao fluxo original. Em Análise Econômica busca-se verificar se o 

fluxo de benefícios é superior em valores econômicos ao fluxo de custos. A 

necessidade de estabelecerem-se equivalências é causada pela depreciação 

temporal de valores que é resultado do fato de que um custo ou benefício obtido no 

presente vale mais que o mesmo custo ou benefício quando obtido no futuro. (Jalles 

2009, apud Lanna 2000) 
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Aplicando-se sucessivamente esse raciocínio, através de simbologia 

literal, será encontra a fórmula para equivalência temporal entre valores: 

 8 

Sendo F o valor equivalente, no N-ésimo ano, ao valor P no presente, a 

uma taxa anual de desconto de d%. A Figura 12 ilustra esta situação. 

Figura 12 – Equivalência entre valores presentes e futuros 

 

O valor presente P é sucessivamente depreciado pela mesma taxa 

quando é transportado para intervalos futuros. Caso se queira o valor presente 

equivalente a dado valor disponível no futuro basta explicitar-se P na Equação 

8encontrando-se: 

 9 

Uma série de pagamentos anuais idênticos de valor A, conforme é 

ilustrado na Figura 13, em um período de N anos, equivalerá, no N-ésimo ano: 

 10 
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Sendo o termo imediatamente à direita do primeiro colchete 

representativo da anuidade no N-ésimo ano, que não precisa ser descontada. 

Figura 13 - Equivalência entre anuidades e valor no futuro 

 

 

Multiplicando-se ambos os lados da equação por (1+d): 

 11 

Subtraindo-se a Equação 10 da Equação 11 vem: 

 12 

e, finalmente, 
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 13 

Esta equação estabelece a equivalência no N-ésimo ano de N anuidades 

idênticas a A, descontadas pela taxa d% ao ano. 

A equivalência com valores presentes pode ser obtida substituindo-se o 

valor de F por aquele dado na Equação 8 e explicitando-se P no resultado: 

 14 

As equações Equação 8, Equação 9, Equação 13, e Equação 14 

possibilitam a construção de tabelas financeiras que eram essenciais na época em 

que não existiam calculadoras eletrônicas. Essas tabelas apresentam fatores que 

são utilizados no cálculo de equivalências financeiras. (Jalles 2009, apud Lanna 

2000) 

Esses fatores são: 

Fator composto para pagamento simples, da Equação 8: 

 15 

Fator de atualização para pagamento simples da Equação 9: 

 16 

Fator do fundo de amortização da Equação 13: 
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 17 

Fator de recuperação de capital da Equação 14: 

 18 
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ANEXO 3 

Planilha referente ao Valor Faturado por Categoria – Ano de 2010 da COGERH. 

 



Consulta CNS_FATCTBVOL - 

Gerada em 06/01/2011 - 11:03:32

Mês(data de Emissão) Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL

Desc. categoria Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$) Valor Fat. (R$)

AGUA BRUTA IND ISOLADA AD PROPRIA          58.634,04          29.794,25          40.349,26          48.623,05          40.865,09          39.076,14          44.744,13          43.991,49          48.930,85          46.945,68          68.724,83          53.810,47            564.489,28 

A BRUTA IND PECEM AD COGERH                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -          420.884,27        424.277,60        485.964,75         1.331.126,62 

A BRUTA IND PECEM AD PROPRIA                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                  427,68                487,66                421,63                 1.336,97 

A BRUTA IRRIGACAO GERAL          25.912,83          26.470,19          23.437,49          36.408,00          28.122,51            7.775,93          10.385,45            9.714,04          12.038,85          13.361,23          14.846,24          12.713,53            221.186,29 

A BRUTA IRRIGACAO CANAL TRAB.            9.905,50            6.481,89            3.370,10            1.821,73                364,87            1.462,66            3.017,02            6.488,35          16.049,95          20.338,80          24.622,12          15.802,74            109.725,73 

A BRUTA IRRIGACAO EIXÃO DAS AGUAS          14.954,72            9.805,18          12.854,41          16.367,66            9.924,19          14.610,84          16.670,42          21.342,92          21.460,29          27.750,01          28.231,54          37.020,17            230.992,35 

A.BRUTA AGUA MINERAL - AD SAIS            6.304,38            5.004,13          19.614,30            5.367,84            5.651,27            5.932,44          13.952,87          11.997,67          14.453,72          11.121,43          11.542,79          11.471,06            122.413,90 

A.BRUTA CAGECE INTERIOR        283.872,76        288.218,39        281.428,54        261.790,81        291.282,47        267.094,37        285.936,90        276.568,38        201.212,56        289.636,73        285.277,45        297.683,14         3.310.002,50 

A.BRUTA CAGECE REG.METROP.FORT     1.789.474,59     1.792.545,23     1.663.849,11     1.872.734,32     1.767.365,98     1.835.978,18     1.773.635,56     1.838.647,17     1.828.413,60     1.807.703,48     1.908.286,24     1.850.413,88       21.729.047,34 

A.BRUTA CARCINICULTURA            1.973,46            1.763,39            4.187,17            2.708,28            2.764,35                806,58                644,13                709,18                935,04                988,46            1.469,47            1.036,13               19.985,64 

A.BRUTA DEMAIS CATEGORIAS            2.058,12            2.093,38            1.822,78            1.742,96            3.598,41            5.689,31            4.581,09            3.370,27            3.522,61            2.688,42            1.948,90            2.225,64               35.341,89 

A.BRUTA IND.ISOLADA AD COGERH        393.460,59        381.970,37        357.303,02        370.256,20        340.221,16        471.582,25        390.499,65        687.127,98        603.691,68        255.303,74        229.271,82        248.198,58         4.728.887,04 

A.BRUTA IND.MARACANAU AD COGER        303.732,15        358.553,70        363.966,74        359.151,82        293.249,22        304.727,80        356.488,70        362.911,54        455.620,26        395.244,65        393.560,29        429.009,61         4.376.216,48 

A.BRUTA IND.MARACANAU AD PROPR                  65,17                  66,89                  26,33                  32,80                  38,41                  41,86                  32,37                  97,96                  48,77                  70,78                  56,97                  47,47                    625,78 

A.BRUTA IND.PACAJUS AD COGERH        149.630,20        180.426,51        152.254,48        160.091,12        149.030,75        166.605,91        193.087,08        157.838,39        160.206,35        184.223,78        183.102,61        173.040,41         2.009.537,59 

A.BRUTA IND.PACAJUS AD PROPRIA            4.081,26            2.983,81            1.639,50            2.938,49            4.747,08            3.097,48            3.001,93            5.263,31            2.882,48            4.025,76            3.997,79            4.023,43               42.682,32 

A.BRUTA PISCICULTURA TAN. ESC.                123,57                120,55                211,30                  86,57                  20,90                  18,66                    9,02                  11,45                  14,82                  21,16                  21,72                  37,64                    697,36 

A.BRUTA PISCICULTURA TAN. REDE            8.378,66            8.306,57            6.773,91            8.228,90            7.193,94            7.726,14            7.484,86            7.369,45            7.218,63            7.024,16            5.492,25            6.108,97               87.306,44 

A.BRUTA SAAE/PREF RMF                        -              3.614,78            3.614,78            9.599,89                        -                          -                          -                          -            12.824,77          12.824,77          12.824,77          12.824,77               68.128,53 

A.BRUTA SAAES E PREFEITURAS        157.298,37        151.902,84        143.751,96        172.409,17        142.839,48        164.251,13        159.625,80        165.501,15        160.541,57        156.430,27        155.513,44        149.284,42         1.879.349,60 

[ T O T A L ] 3.209.860,37 3.250.122,05 3.080.455,18 3.330.359,61 3.087.280,08 3.296.477,68 3.263.796,98 3.598.950,70 3.550.066,80 3.657.015,26 3.753.556,50 3.791.138,44       40.869.079,65 

Obs. Categoria "A BRUTA IND PECEM" foi incorporado ao relatório somente a partir de Outubro/2010. No meses anteriorres, a categoria "A BRUTA IND ISOLADAS"  recebia esses volumes.

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

ANO 2010

Datawarehouse [ GECOM ] - [ Gerência Comercial ]

Fonte: SISTEMA PROTHEUS DW - Módulo Faturamento
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