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RESUMO 
 

 

Este trabalho aborda a capacidade de pagamento dos usuários de água bruta da Bacia do 
Baixo Jaguaribe, que esta localizada no estado do Ceará. No Brasil, a política dos recursos 
hídricos ganhou grande importância após a Constituição Federal de 1988, somente em 1997 é 
que começou a vigorar as Leis  que  impõe a regulamentação para o uso da água. O estado do 
Ceará foi um dos pioneiros na adoção da política dos recursos hídricos,  utilizando a 
negociação democrática como forma privilegiada de superar conflitos de uso, adotando a 
bacia hidrográfica, como unidade básica dos recursos hídricos. Observa-se no 
desenvolvimento deste trabalho que a cobrança da água bruta não pode ser feita de forma 
uniforme, pois, é de fundamental importância considerarem-se as diferenças entre os vários 
perímetros irrigados e tipos de culturas ao se estabelecerem critérios de cobrança pelo uso de 
água bruta nesta Bacia.  
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ABSTRACT 
 

 

This work approaches the payment capability of consumers of non-treated water from the low 
Jaguaribe Bay, in the state of Ceará. In Brasil, hydric resources policy increased in importance 
after the 1988 Federal Constitution, but its lows regulating the use of water were reinforced 
only in 1997. The state of Ceará was pionner in adopting a water resource policy, by means of 
democratic negociations to overcome conflicts of water usage, taking the hidrografic bay as a 
unit for water resource. It was observed in this work that charging the use of non-treated water  
can not be done in a uniform way, since it is extremely important to consider the diferences 
among the many irrigated perimeters and culture type for the settle rules of charge for the use 
of non-treated water in this bay. 
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INTRODUÇÃO 
 

É cada vez mais crescente a inclusão dos instrumentos de análise da economia e 

sua interação com o meio ambiente nos debates sobre os problemas do desenvolvimento e, 

particularmente, sobre o uso dos recursos naturais dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. 

 

A busca por maior eficiência no gerenciamento dos recursos hídricos constitui, 

sem dúvida, um dos temas atuais de importância estratégica no cenário mundial. No Brasil, 

também, há  avanços consideráveis nesse sentido. Simultaneamente, no âmbito federal e 

estadual, decisões compartilhadas pelos representantes dos setores políticos, técnicos e da 

sociedade civil, têm catalisado a estruturação do gerenciamento dos recursos hídricos nas 

diversas frentes nas quais esse objetivo deve ser confrontado.   

 
Nesse contexto, crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico, 

além de componentes primordiais para efetivação dessa idéia, que se baseiam no 

desenvolvimento participativo e de responsabilidade comum, um novo rumo apresenta-se 

irreversível no tratamento das questões que envolvem os recursos hídricos. Sendo a água um 

recurso natural que contribui para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social, uma 

política racional dos recursos hídricos não deve se abster da idéia de que a água tem funções 

econômicas e apresenta   cada vez  mais um valor econômico.      

 
A implementação dos instrumentos previstos na política de recursos hídricos 

representa um grande avanço para a modernização do setor. Porém,especialmente em relação 

a cobrança pelo o uso da água, persistem muitas dúvidas, receios e inquietações. Assim, o 

objetivo do trabalho é identificar as  características dos usuários de água bruta que 

influenciam a política de cobrança deste bem.  

 
Para isso, avalia-se a capacidade de pagamento da água bruta da Bacia do 

Jaguaribe, localizado no estado do Ceará, a partir da análise de uma amostra de 103 (cento e 

três) usuários pertencentes a 10 (dez) perímetros irrigados, que desenvolvem diferentes 

atividades. 

 
O trabalho dividi-se em quatro capítulos: no capítulo 1 apresentam-se  o problema 

e o uso da água no âmbito mundial, no Brasil e mais especificamente no Estado do Ceará; o 
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capítulo 2  apresenta algumas experiências realizadas pela cobrança do uso da água; no 

capítulo 3, faz-se uma análise na Bacia do Jaguaribe, abordando a importância da referida 

Bacia para o estado, discutindo alguns estudos propostos; e, por fim,  o capítulo 4  expõe um 

estudo de caso da Bacia do Rio Jaguaribe onde se observa a presença de externalidades que 

podem afetar a capacidade de pagamento da água bruta dos usuários da referida Bacia, tais 

como  localização do perímetro  e cultura a ser desenvolvida.  
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1 A NECESSIDADE DE CONTROLE DO USO DA ÁGUA 
 

 

1.1 A água no mundo 

 

No começo, em algum momento do passado, o total de água no planeta Terra era 

constante e de 1.600 milhões de km³, embora parte dessa água estivesse retida  no interior da 

crosta terrestre. No presente, esta água de cristalização soma 230 milhões de km³ e está 

diminuindo a cada ano em 170km³. Considerando que 97,2% são de água salgada, 2,21%, de 

água presente na neve ou no gelo e que 0,001% é vapor atmosférico, todas as formas não são 

diretamente aproveitáveis, resta apenas 0,6% de água doce liquida disponível ao consumo. 

Essa quantidade corresponde a somente 8,2 milhões de km³. Desse total, apenas 1,2%  

apresentam-se na natureza sob a forma de rios e lagos  sendo os restantes 98,8% constituídos 

de águas subterrâneas. De antemão, sabe-se que a metade  dessa água subterrânea é 

presentemente, inviável para a utilização, uma vez que se situa  abaixo de 800 metros de 

profundidade(BARTH,1998). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos recursos hídricos nos continentes 

 

 
Bacia Área 

10³km² 

Vazão 
Específica 

Média Anual 
(1/s/Km²) 

Vazão Média 
Anual 
(m³/s) 

Volume 
médio 
Anual 
(km³/s) 

EUROPA 10.500 9,7 102.000 3.210 

ÁSIA 43.475 10,5 458.000 14.410 

ÁFRICA 30.120 4,8 145.000 4.570 

AMÉRICA DO NORTE 24.200 10,7 260.000 8.200 

AMÉRICA DO SUL 17.800 21,0 334.000 11.760 

AUSTRÁLIA E TASMÂNIA 7.683 1,44 11.000 348 

OCEANIA 1.267 51,1 65.000 2.040 

ANTÁRTIDA 3.980 5,2 73.000 2.310 

TOTAL 149.025 10,0 1.488.000 46.808 

Fonte: Briscoe, 1997. 
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Observa-se na Tabela 1, que as Bacias da África e da América do Sul representam 

as maiores vazões média anual. Essa significativa vazão média da Bacia da América do Sul é 

justificada pela Bacia da Amazônia, pois representa 12% do total mundial (BARTH, 1998). 

 

Segundo o relatório do Banco Mundial (1993), a agricultura é, sem dúvida, o 

maior usuário de água, representando em média 69% da demanda, contra 23% da indústria e 

8% para o abastecimento humano. Em países considerados em desenvolvimento, a parcela 

utilizada pelo setor agrícola é ainda maior, em torno de 80%, ocasionada por dois problemas: 

alto consumo inerente à atividade, como também a utilização de técnicas ineficientes de 

irrigação. 

 

1.2 A água no Brasil  

 

O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade hídrica. No entanto, 

a distribuição deste recurso natural, no tempo e no espaço, tem-se  apresentado de forma 

bastante diferenciada nas várias regiões do país, contrastando situações de abundância com 

graves cenários de escassez, exigindo do Poder Público e dos usuários uma adequada gestão 

dos recursos hídricos. 

 

Segundo Barth (1998), a disponibilidade hídrica do Brasil é de 177.900m³/s, 

considerando somente a captação no território nacional, e de 251.000 m ³/s, levando em conta 

toda a vazão da Bacia Amazônica.Esse potencial hídrico corresponde a 53% do total da 

América do Sul e a 12% do total mundial (porém este percentual não é real, pois há uma 

desproporcional distribuição espacial desses recursos). A Bacia Amazônica contribui com 

72% do potencial hídrico brasileiro. 

 

O índice considerado para as atividades humanas, sociais e econômicas é de 

2.500m³ de água por habitante/ano e abaixo de 1500m³, a situação é considerada crítica. 

Existem no Brasil alguns estados do Nordeste que se encontram abaixo desse valor limite, 

observado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Situação hídrica de alguns estados brasileiros 

 

Disponibilidade Hídrica per 

capita – m³/hab/ano 
ESTADO BRASILEIRO

Disponibilidade hídrica 

per capita – m³/hab/ano 

ABUNDÂNCIA > 20.000 RONDÔNIA 

ACRE 

AMAZONAS 

PARÁ 

132.818 

369.305 

878.929 

217.058 

MUITO RICO > 10.000 MARANHÃO 

MINAS GERAIS 

17.184 

12.325 

RICO > 5.000 PIAUÍ 

ESPÍRITO SANTO 

9.608 

7.235 

POBRES < 2.500 CEARÁ 

RIO G. DO NORTE 

ALAGOAS 

2.436 

1.781 

1.751 

SITUAÇÃO CRÍTICA < 1.500 PARAÍBA 1.430 

Fontes: Disponibilidades hídricas per capita no Brasil - Comissão da Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos. 
 

Pode-se observar que, na Tabela 2,  o estado do Ceará encontra-se em uma 

situação intermediária em relação aos demais estados da região Nordeste, verifica-se que os 

estados do Piauí e Maranhão, mesmo pertencentes à região nordestina, representam uma 

considerável situação hídrica. 

 

Com a Constituição Federal de 1988, a gestão dos recursos hídricos no Brasil 

ganhou um grande impulso estabelecendo, com competência da União, instituir o sistema 

nacional de gerenciamento de recursos hídricos  e definir critérios de outorga de direitos do 

seu uso. Após a Constituição Federal de 1988, vários estados aprovaram suas legislações de 

recursos hídricos destacando-se : São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, 

Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pará, Pernambuco e o Distrito Federal. 

 

Segundo essas Leis (Federal e Estadual), a água é um bem de domínio público. É 

um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, sua gestão deve proporcionar o uso 

múltiplo das águas, deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, 
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dos usuários e das comunidades; a bacia hidrográfica é a unidade básica do planejamento. 

Trata- se, portanto, de uma tendência de adoção de modelo de gestão de integração 

participativa caracterizado pela existência de planejamento estratégico por bacia hidrográfica, 

tomada de decisão por meio de deliberações multilaterais e descentralizadas, e 

estabelecimento de instrumentos legais e financeiros necessários à implementação de planos e 

programas de investimento. As leis brasileiras foram fundamentadas nas leis francesas. 

 

1.3 Leis francesa, referência para o modelo brasileiro 

 

Muito embora a França tenha uma tradição estatal na maioria das atividades de 

prestação de serviço, a gestão dos recursos hídricos na França caracteriza-se pela atuação 

predominante de empresas privadas controlando o setor.Pelas Leis das Águas de 1964, a 

França instituiu três princípios básicos que nortearam todas a gestão dos recursos, a saber: (I) 

um aparato jurídico definido; a divisão do país em 06 seis grandes bacias, criando para cada 

uma  um Comitê da Bacia e uma Agência Financeira da Bacia (hoje denominada de Agências 

de Águas) e (III) a instituição pela cobrança do uso da água, sendo constituída pelo valor de 

retirada e pelo lançamento de afluentes.     

 

1.4 A água no Ceará 

 

Inserido totalmente no polígono das secas, o estado do Ceará ocupa uma área de 

148.016Km², onde vivem cerca de 6,9 milhões de habitante.A seca, como fenômeno climático 

natural, atua sobre a natureza do território, restringindo profundamente a umidade do solo, 

reduzindo e eliminando a vida vegetal. No Ceará,do regime de chuvas concentrando em 

quatro meses, associado a uma formação geológica com predominância de rochas cristalinas 

(70% do território é formado por rochas cristalinas), resultam rios intermitentes que 

permanecem secos cerca de seis meses por ano  ou até mesmo durante o ano inteiro.  

O estado do Ceará começa a estação da seca com 6,665 bilhões de m³, o que 

eqüivale a 38,1% da capacidade total de armazenamento de água dos açudes monitorados. Em 

termos relativos, ou seja considerando a relação entre o volume armazenado e a capacidade, o 

volume percentual armazenado no final da estação chuvosa 2003 é inferior ao volume 

correspondente ao final da estação chuvosa de 2002. Os açudes gerenciados pela 

COMPANHIA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO 

CEARÁ- COGERH, são responsáveis pela perenização de 1.938km de rios intermitentes do 
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Ceará.No estado do Ceará foram  cadastrados pela Secretaria dos Recursos Hídricos  mais de 

7.200 açudes, com um potencial de acumulação estimado em 12 bilhões de metros cúbicos, 

nos quais 123  são gerenciados pela Cogerh, distribuídos em 11 bacias hidrográficas, cuja 

acumulação responde por 90% da capacidade de oferta nas diversas regiões do estado do 

Ceará. 

 

Chama atenção na tabela 3 que o volume armazenado nas bacias hidrográficas não 

é uniforme, sendo que aquelas localizadas na posição norte do estado estão com um maior 

volume armazenado, o que acontece em quase todos os anos: Coreaú (94,9%), Acaraú 

(89,5%), Litoral(93,7%), Curu (81,4%) e Metropolitana (86%), enquanto as bacias do Médio 

Jaguaribe (8,9%) e do Baixo Jaguaribe (5,2%) são as que apresentam menor volume 

armazenado e são as únicas que-se encontra abaixo dos 10% da capacidade de 

armazenamento. Observa-se na tabela que 48% dos açudes cadastrados encontra-se na região 

do Jaguaribe.    

 

Tabela 3 - Relações das bacias hidrográficas que compõem o estado do Ceará 

 

NÚMERO 
BACIA 

HIDROGRÁFICA 

ÁREA 

(KM²) 

CAPACIDADE 

(M³) 

NÚMERO 

DE AÇUDES

1 Alto Jaguaribe 24.538 2.532.890.001 16 

2 Salgado 12.216 447.409.997 13 

3 Banabuiú 19.810 2.758.919.002 17 

4 Médio Jaguaribe 10.509 148.019.995 9 

5 Baixo Jaguaribe 12.216 27.700.000 1 

6 Acaraú 14.423 1.396.535.023 11 

7 Coreaú 10.500 284.589.997 9 

8 Curu 9.000 1.068.355.013 13 

9 Parnaíba 14.377 660.740.005 9 

10 Metropolitanas 15.085 1.117.386.002 13 

11 Litoral 8.619 98.289.997 7 

TOTAL 151.292 10.540.835.032 118 

Fonte: Companhia de gerenciamento dos recursos hídricos do estado do Ceará - COGERH 
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Antes do Plano Estadual dos Recursos Hídricos, o governo do estado, adotava 

como política de combate a seca a construção de açudes e barragens, porém  observa-se que 

estas soluções resolviam o problema da estiagem apenas a curto prazo. Uma nova visão de 

política dos recursos hídricos passou a ser adotada pelo estado com a construção de dois 

grandes empreendimentos abaixo citado : 

 

1 - O Canal do Trabalhador: As fracas pluviosidades no início da década de 1990 com a 

seca de 1993, aliadas aos estudos desenvolvidos no Plano Estadual dos Recursos 

Hídricos, concluíram que a vazão regularizada para o sistema de Abastecimento da 

Região Metropolitana de Fortaleza necessitava da construção do Canal do Trabalhador, 

uma obra de 107 km de extensão, situado, desde  sua captação, no município de Itaiçaba, 

cortando os municípios de Aracati, Palhano, Beberibe, Cascavel até sua chegada no açude 

Pacajus, no município de Pacajus. A Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos- SRH, em 

convênio com a COELCE, construiu uma rede de alta tensão, com extensão de 75km, ao 

longo do Canal  para o desenvolvimento de atividade agropecuária na região, bem como 

melhorando as condições de manutenção do Canal. 

 

2 - O Canal da Integração: Um dos grandes projetos do governo do estado  para tentar 

amenizar o problema da água  no estado será a construção do Canal da Integração, 

Castanhão- RMF (Eixão), primeira grande obra hídrica do Brasil concebida dentro de 

uma visão de usos múltiplos dos recursos hídricos. Desde  1995, a idéia da Secretaria dos 

Recursos Hídricos era viabilizar um grande empreendimento que, de forma sustentável, 

induzisse o aproveitamento hidroagrícola, ao mesmo tempo que garantiria o suprimento 

de água de uma grande metrópole, no caso, Fortaleza. 

 

Uma vez concluído, O Canal de Integração das Bacias irá atender às demandas de 

abastecimento humano e animal das comunidades estabelecidas ao longo de suas margens, 

além de viabilizar projetos de irrigação, agropecuários e turísticos.  
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2 A COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
 

 

2.1 Teorias do valor para a água  

 

O processo de desenvolvimento econômico desconectado da preocupação 

ambiental  tem levado a um quadro de deterioração dos recursos naturais e, como tal, dos 

recursos hídricos. 
 

Nesse contexto, o gerenciamento de recursos hídricos ganha importância  e o 

processo de gestão decorrente de sua aplicação pretende envolver tanto os mecanismo de 

oferta, como os de demanda, sendo que, neste último aspecto, que emerge a regulação pelo 

preço, mediante a aplicação da cobrança pelo uso e poluição das águas. 
    
A característica mais marcante da água é que ela tem diferentes valores de uso e, 

portanto, admite diferentes valores de troca ou preços. As doutrinas econômicas têm 

procurado determinar de que dependem e como se estabelecem essas diferenças de preços, e 

constitui hoje  um dos pontos mais controvertidos da teoria econômica. A doutrina clássica 

defende a idéia de que o valor real de um bem depende  da quantidade de trabalho utilizada 

para produzi-lo, mas que, para efeito de troca, o seu preço deve refletir a relação  que existe 

entre a oferta e a demanda desse bem. A doutrina marxista, por sua vez, modifica a teoria 

clássica do valor-trabalho, introduzindo o tempo de trabalho “ socialmente “ necessário  para 

a produção do bem. 

 
A doutrina neoclássica reflete a tendência dos clássicos e socialistas em utilizar o 

trabalho como índice de valor para a água, mas ressalta a primazia de elementos subjetivos, 

como por exemplo, o grau de preferência que os usuários têm pela água, bem como sua 

presença física e o seu custo de oportunidade. Uma avaliação do custo da água a partir da 

doutrina neoclássica  utiliza principalmente o método de mercados hipotéticos: a técnica de 

valoração contigente, um instrumento de pesquisa que é usado para estimar a disposição para 

pagar  por willingness to pay) (ou de receber para aceitar a perda). 

 
Segundo Carrera-Fernandez (1999) os efeitos indiretos (ou efeitos externos) 

podem ser classificados em tecnológicos e pecuniários. Os efeitos externos tecnológicos são 

aquele que envolvem  alterações reais na economia e representam mudanças de bem-estar 
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social na economia.Os efeitos externos pecuniários, também denominados de efeitos 

econômicos ou secundários, são aqueles que se refletem em mudanças de preços e renda.     

 

As ações públicas no gerenciamento dos recursos hídricos não podem ser 

decididas com base nos princípios  básicos da teoria microeconômica  neoclássica do meio 

ambiente, mas  a partir do estabelecimento  de sistemas de cobrança  que permitam uma 

abertura  do debate com a população beneficiada( ZEGARRA,2002) 

 

2.2 Alguns estudos concernentes à  avaliação do custo da água bruta 

 

A referência básica mais utilizada na avaliação do custo da água bruta é o custo 

marginal ou custo marginal de longo prazo. Segundo os autores Duboorg (1995) e Herrington 

(1997), a elaboração de um sistema de cobrança baseado no custo marginal é o mais 

adequado, pois  o mesmo incorpora implicitamente em seu cálculo os objetivos de eficiência 

econômica e custo ambiental.   

 
Segundo Carrera-Fernandez (2000), a política de preços ótimos pelo uso da água é 

fundamentada, de um lado, no custo marginal de gerenciamento dos recursos hídricos e, do 

outro, nas elasticidades – preço de demanda  por água nas várias  modalidades de uso. 

         
Lanna e Pereira (1996), em estudo de cobrança na bacia do rio dos Sinos, Rio 

Grande do Sul, apresentam uma proposta de cálculo do custo em função da localização da 

captação, do uso da água da estação do ano, do volume consumido  e do preço de referência 

arbitrado pelo órgão. O modelo proposto considerou, por exemplo, que o coeficiente de uso 

tinha um valor maior no caso industrial (1,5), um valor intermediário para o abastecimento 

público (1,0) e menor para os usuários irrigantes (0,25). Os valores encontrados são 

relativamente similares aos obtidos  por Conejo (1993)  para a bacia do rio Piracicaba, a 

saber: US$ 20/1.000 m³ e US$ 30/1.000 m ³ para o uso doméstico e industrial, e bem inferior 

no que se refere à cobrança para as indústrias (US$ 6/ 1.000). 

 
Para a bacia do rio Piracicaba, no estado de São Paulo, Makibara (1995) fez várias 

simulações visando aferir o grau de sensibilidade das principais variáveis que afetam o valor 

da cobrança. Ao final do estudo, foi apresentada uma proposta de avaliação com base no custo 

médio incremental. A definição do valor de cobrança  baseia-se no “rateio de custos”, onde 

todos os usuários (usuário urbano de água; usuário industrial de água; poluidor-urbano – 
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esgotamento  sanitário urbano; poluidor industrial- lançamento de efluentes; usuários de rede 

de esgotos  urbanos e estado) contribuem como  pagamento para um “fundo financeiro”, que 

seria reinvestido na própria bacia mediante um processo de negociação no âmbito das bacias 

hidrográficas.  

  
Nas bacias  de Paraguaçu e Fêmeas, no estado da Bahia, Carrera-Fernandez 

(1996) estimou a cobrança com base no valor econômico intrínseco da água. Para o 

abastecimento doméstico, o valor é de US$ 1,20/1.000m³ na bacia do Paraguaçu  e US$ 

0,03/1.000 m³ na bacia de Fêmeas. No entanto, os valores  não diferem para o caso industrial  

onde a cobrança pela retirada da água é de US$ 1,60/ 1.000 m³. 

 
Ainda para o estado da Bahia,  Carrera-Fernandez (1997)  desenvolveu estudos 

para a bacia do Alto Paraguaçu e Itapicuru. A estimativa do valor da água  em cada uso 

(irrigação; abastecimento; energia elétrica )foi obtida pela avaliação do custo de oportunidade 

da água em cada uso. A título de exemplo, o valor da água do usuário irrigante  corresponde 

ao máximo valor que estes usuários estariam dispostos a pagar (ou valor de reserva) por metro 

cúbico da água, o qual é obtido pelo ganho adicional  que tais irrigantes obteriam para irrigar 

suas lavouras com água de mananciais. Carrera-Fernandez (1997) estimou ainda a 

elasticidade de preço da demanda  por água para irrigação nas referidas bacias, avaliadas nos 

respectivos pontos de captação, sendo igual a –0,39 para a bacia do Alto Paraguaçu e –0,58 

para a bacia do Itapicuru no estado da Bacia. Como - se pode observar, a demanda por água é 

inelástica. 

 
 
Para o estado do Ceará deve-se destacar o trabalho desenvolvido por Lanna 

(1995) para a bacia do rio Curu, no qual se baseia no custo incremental médio da oferta de 

água bruta e introduz um esquema de subsídios cruzados levando-se em conta a capacidade de 

pagamento dos irrigantes. A estrutura  de cobrança proposta apresenta duas parcelas : uma 

fixa que é em função da área irrigável, com o qual se faz o esquema de subsídios cruzados, e 

outra variável, que é em função do volume de água consumido. 

 

2.3 A Cobrança pelo uso da água  bruta como instrumento de gestão 

  

Qualquer política de cobrança pelo uso e poluição da água de mananciais deve 

priorizar o critério de eficiência econômica, derivado por  um processo de otimização que 
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maximize o bem-estar social e minimize os impactos socioeconômicos negativos 

(CARRERA-FERNANDEZ, 1997).  

 

A água, como um bem econômico cada vez mais escasso, justifica o argumento 

que a cobrança por seu uso não é um ônus para seus usuários, mas um critério de eficiência 

em sua utilização e instrumento de planejamento que permite garantir a continuidade das 

ações do estado. Entretanto, dado o caráter eminentemente sociopolítico que envolve a 

alocação dos recursos públicos em infra estrutura – hídrica (barragens, projetos de irrigação, 

adutoras, sistemas de abastecimento da  águas e etc), a filosofia básica de tarifação adotada 

pelos diversos organismos responsáveis  não se baseiam na lógica de qualquer ação de 

investimentos, ou seja, de seu retorno econômico  a partir de uma relação benefício/custo que 

permita remunerar o capital social (ARAÚJO et al., 2001). 

 

A implementação da cobrança pelo uso da água não chega  a ser  algo novo na 

vida do homem, pois, ao longo da sua história, sempre que este se defrontou com a escassez 

de algum bem, ele o submeteu as forças de mercado  e às leis da oferta e da demanda , que 

traduzem um nível de preço, regulando às transações desse bem  na economia (CARRERA-

FERNANDEZ, 2000).  

 

A metodologia usada para avaliar o custo da água bruta na Bacia do Jaguaribe  

baseia-se no princípio econômico denominado de Cost Recovery (GITTINGER, 1985), 

conhecido como modelo com base na incidência dos investimentos passados. 

 

O princípio básico desta metodologia é que o valor a ser cobrado pelo uso da água 

deve incluir uma parcela referente  aos investimentos realizados e outra  ao custeio das 

despesas operacionais. Apesar de não ressarcir integralmente o sistema de reservatórios 

existentes na Bacia, esta metodologia relativamente simples fornece aos órgãos de 

planejamento  de recursos hídricos  critérios realistas para adoção do sistema de cobrança na 

medida em que permite subsidiá-los, em uma análise aproximativa, o custo médio do m³ de 

água outorgável. 

 

Uma solução alternativa encontrada pelo setor de recursos hídricos é adotar uma 

parcela de preço  que cubra ao menos os custos de produção e que sirva de base para o 

estabelecimento de uma política tarifária. Nessa solução alternativa, denominamos custo 
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incremental médio da oferta, o valor da água é composto pela soma dos custos dos 

investimentos passados, da operação e da manutenção das obras necessária ao incremento da 

oferta de água (transformada em anuidade), dividida pela soma das vazões  a serem 

regularizadas pelas respectivas obras (RIBEIRO; LANNA & ROCHA, 1998). Num setor que 

apresenta uma importante conotação política e social, como é o caso  do setor hídrico, a tarifa 

de água baseada no custo incremental médio da oferta serviria de base inicial  de discussão  

para que a cobrança pelo uso da água bruta  por parte dos órgãos responsáveis seja  

implementada de forma efetiva.       

 

2.4 A  experiência internacional em cobrança pelo uso da  água 
 

Em face de sua percepção histórica como um bem público livre e, como tal, 

altamente subsidiado e desfrutado, sem ônus, pelos mais diversos usuários, a água tem sido 

mundialmente utilizada  de forma irracional e perdulária. Emerge, nesse contexto, a 

necessidade de se atribuirem preços que reflitam seu valor econômico de forma a induzir uma 

alocação eficiente, sobretudo em regiões em desenvolvimento e de economias mais 

vulneráveis. Nessa linha, é fundamental  ampliar a atuação e a participação dos usuários que, 

inseridos  no processo decisório de gerenciamento dos recursos hídricos, passam a 

reconhecer, mais facilmente, a importância econômica da água. 

 

Segundo Pereira (2002),aproximadamente há trinta anos, países que já 

apresentavam problema de escassez de água, instituíram programas de gestão sustentável para 

assegurar integridade dos seus ecossistemas, garantindo aos cidadãos condições de participar 

do gerenciamento dos recursos hídricos e adequarem um valor para a água capaz de refletir os 

custos de sua provisão, sem deixar de levar em conta, as necessidades dos mais pobres e 

vulneráveis. Sem embargo, a água era considerada pelos usuários como bem público, o que 

implica incluir os recursos hídricos no universo de interesse da gestão ambiental, não ficando 

por isso sujeitos estritamente às leis de mercado. 

 

Segundo Asad et al. (1999), no mundo todo, o uso de sistemas de cobrança de 

água bruta (onde estes existem) é orientado, primordialmente, para geração de receita, com 

menor ênfase para eficiência econômica ou incentivo aos usuários para mudança de seus 

padrões de consumo. As principais características das experiências internacionais com 
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sistemas de cobrança de água bruta estão listadas no Quadro 1. Onde QT representa cobrança 

por quantidade e QL representa cobrança por qualidade. 

 

Pela análise das práticas em outros países, pode-se observar dois pontos 

principais: 

 
• A geração de receita esta ligada a um setor específico, fornecendo um forte incentivo aos 

usuários para que paguem porque eles estão mais confiantes de que se beneficiarão 

diretamente dos pagamentos, na forma de melhorias nos serviços de abastecimento de 

água. 

• A receita é gerada principalmente para cobrir os custos relativos a prestação de serviços 

de água e controle de poluição.Embora exista uma clara tendência pela introdução de 

preços públicos, os critérios baseados em danos e padrões ambientais não são geralmente 

bem articulados, exceto no caso da legislação colombiana, ainda não colocada em prática. 
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Quadro 1 - Características principais das experiências internacionais em cobrança pelo uso 

da água bruta  

 
 

PAÍS 
TIPO DE 
COBRAN

ÇA 

 
APLICAÇÃO DA 

RENDA 

REGULAMENTA-
ÇÃO DE 

GERENCIAMEN-
TO 

 
CRITÉRIO DE 
COBRANÇA 

 
RESULTADOS 

França Qt e Ql Financiamento de 
obras de 
saneamento para 
as bacias  

Comitês e 
Agência de Bacias 

Preços 
públicos e 
padrões 
ambientais  

Consolidação da Bacia 
como unidade principal 
de gerenciamento e 
geração/distribuição de 
receita. 

Holanda QT e QL Financiamento de 
obras de 
saneamento nos 
municípios 

Governo Estadual 
e Federal  

Preços 
públicos e 
padrões 
ambientais  

Níveis de cobrança altos 
e crescentes forçaram 
práticas de controle e 
geraram elevadas recei-
tas. 

Alemanha QL 
 
 
 
 

Financiamento de 
obras de 
saneamento nos 
municípios 

Governo Estadual 
e Federal  

Preços 
públicos e 
padrões 
ambientais  

Isenções de cobrança 
para atendimentos de 
padrões mais restritivos 
aumentaram o controle 
de poluição mas redu-
ziu a receita. 

México QL Coletada pelo 
tesouro nacional 
parcialmente 
adicionada ao 
orçamento das 
agências de 
gerenciamento  

Governo Federal  Padrões 
Ambientais  

Aumento da receita, po-
rém com  frágil capaci-
dade institucional para 
implementação. 

Colômbia QT E QL Financiamento 
das Agências de 
Gerenciamento de 
Água. 

Governo Estadual 
e Federal  

Danos 
Ambientais 

A complexidade dos 
critérios de cobrança e a 
frágil capacidade insti-
tucional dificultam a 
implementação. 

África do 
Sul 

QT Financiamento de 
gerencia-mento de 
re-cursos hídri-
cos, desenvol-
vimento e uso de  
sistemas 
hidráulicos 

Agências federais, 
locais ou de ba-
cias 

Infra-estrutura, 
gerencia-
mento de 
Bacias, e 
cobrança  que 
reflete na 
escassez da 
água. 

Associações de usuários 
de água criadas e 
enormes aumentows . 

Estados 
Unidos da 
América 

QT Financiamento 
das Agências de 
gerencia-mento de 
água. 

Governo Federal e 
Estadual 

 Subsídios para irri-
gação. 

Fonte: Asad et al., 1999. 
 
No Quadro 1, observaram-se os vários critérios adotados para cobrança de água 

bruta, onde pode-se verificar  a regulamentação de gerenciamento da cobrança desde os 

Comitês e Agências de Bacias, até mesmo o gerenciamento feito pelo governo estadual e 

federal. Os resultados obtidos foram os mais diversos, tais quais, elevada Receita constatada 
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na Holanda até mesmo o subsídio à irrigação adotado pelo governo dos Estados Unidos da 

América. As estratégias adotadas para implementar as reformas necessárias à introdução da 

cobrança pelo uso da água têm apresentado resultados bastantes diferenciados de país para 

país. As opções descritas a seguir foram efetivamente  testadas em vários países. Apenas a 

título de exemplos são citados casos reais ocorridos na Índia e África do Sul. Em países de 

regime federativo, como o Brasil, estados diferentes podem aplicar abordagens distintas, 

buscando aquela mais apropriada a suas condições e especificidades (WOOD, 1998). 
 

• ABORDAGEM POR FASE: Visão de longo prazo, progressão gradual. Esta abordagem 

de implementação passo a passo produziu bons resultados no estado de Orissa, na Índia. 

Nesse caso, o governo local estabeleceu as bases da reforma ao promover conjuntamente 

a busca pela solução  dos problemas e o envolvimento  dos usuários. O principal risco 

desse tipo de estratégia está associado à duração do processo, que pode ser mais longo  do 

que o planejado, e se a participação não for bem conduzida, os objetivos da reforma 

podem não ser alcançados. 

• ABORDAGEM POR FASE: Aprender com a prática. Usado na África do Sul 

(DWAF,1997), tem a vantagem de ser flexível e ajustáveis, à medida que evolui. 

Entretanto, em razão do processo ser orientado para objetivos de curto alcance a cada 

estágio, pode perder o rumo  ou demorar demasiadamente. Alguns técnicos defendem que 

a metodologia aplicada no estado do Ceará, para a introdução da cobrança, seguiu este 

tipo de abordagem. 

• ABORDAGEM BIG BANG: Este tipo de estratégia aplicada no Estado de Andhra 

Pradesh na Índia, pode ser apropriado em situação de crise, quando as condições físicas 

ou financeiras do setor estão sob ameaça. A abordagem está baseada na idéia de que 

implementar as mudanças antes que as forças opositoras se organizem para impedir a 

reforma. Para isso são necessárias  a liderança e a colaboração. 
 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das principais características das três principais 

abordagens comentadas. Os dois pontos talvez mais críticos a serem frisados, são: (i) 

implementar a reforma apenas quando existe uma forte e claramente  reconhecida necessidade 

(ver linha referente ao fator propulsor, Tabela 5); e (ii) promover a participação de todos os 

usuários e demais atores envolvidos no processo. Outros pontos importantes são: considerar 

princípios gerais, mas adaptá-los às diferentes circunstâncias institucionais, começar com os 

problemas mais simples para que a reforma ganhe força paulatinamente, e reconhecer que não 

existe solução perfeita (BRISCOE, 1997). 
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Quadro 2 – Abordagens alternativas para a introdução de políticas de reforma de cobrança de 

água 
 

 Abordagem 1 
Visão de Longo Prazo 

Abordagem 2 
Aprender com a Prática 

Abordagem 3 
Big Bang 

PAÍS ÍNDIA ÁFRICA DO SUL ANDHRA 
PRADESH 

Descrição da 
Abordagem 

1.Estabelecimento de um 
Comitê de Avaliação das 
Taxas de água visando a 
recuperação de custos 
para anualmente rever e 
determinar as taxas. 
2.Divulgação para o 
público.Comunicação por 
funcionários ou ONGs 
3.Participação do 
usuário. Formação de 
grupos de 
usuários.Avaliação do 
desempenho e satisfação. 
4.Incentivos para grupos 
de usuários, que são 
proporcionais à taxa de 
coleta alcançada. 

1.Identificação dos 
componentes a serem 
cobertos pelas reformas 
de cobrança. 
2.Modificação de 
as’pectos legais e 
institucionais, como o 
direito de uso e apoio 
governamental. 
3.Identificação de 
grupos de usuários que 
são afetados pala 
reforma. 
4.Modificação do plano 
de implementação  
baseado nos impactos 
dos usuários. 

1.Preparação de um 
documento oficial 
“white paper” 
indicando a 
necessidade de 
reforma, a 
metodologia e os 
valores. 
2.Criação de uma 
nova política para o 
setor de irrigação. 
3.Triplicação das  
água. 
4.Criação de 
associações de 
usuários. 
5.Parceria usuário 
administração. 

Condições 
predominan-
tes no país 

1.Taxas de recuperação 
de custos próximas a 
zero. 
2.Receitas auferidas não 
pelo prestador de 
serviços. 

1.Alocação injusta de 
recursos hídricos entre 
grupos sociais. 
2.Forte subsídios de 
projetos por parte do 
governo. 

1.Administração 
deficiente do setor. 
2.Ausência de 
participação do 
usuário. 

Fator 
propulsor 

1. Baixo nível dos 
serviços e má 
manutenção dos 
sistemas. Necessidade 
evidente de mudança. 

1.Uma nova África do 
Sul necessita de uma 
política de água. 
2.Forte e unânime 
reconhecimento da 
necessidade de mudança 

1.Problemas críticos 
no setor. 
2.Forte apoio político 
nos níveis mais altos. 
3.Profissionais 
capacitados  
liderando o programa 
de reforma 

Problemas 
encontrados 

1.Atraso na 
implementação. 
2.Reforma contestada 
legalmente por usuários  
industriais de grande 
porte. 

1.Incapacidade dos 
novos usuários em pagar 
o custo real da água. 
Necessidade de 
considerar subsídios 
individuais. 

 

FONTE: Briscoe, 1997. 
 
O Quadro 2 sugere algumas alternativas à política de cobrança pelo uso da água, 

adotada na Índia, onde os resultados não foram satisfatórios, pois houve um baixo nível de 
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serviços e má manutenção dos sistemas. Um dos grandes problemas encontrados foi o atraso 

na implementação do sistema como também uma grande contestação por usuários de grande 

porte.  
 
Por causa de escassez de água, Israel se esforça por aproveitar ao máximo os 

recursos  disponíveis e por encontrar novas fontes de abastecimento. Entre os programas em 

desenvolvimento, cuja a finalidade é ampliar o potencial hidráulico de Israel podemos citar : 

chuvas artificiais, reciclagem de águas de esgoto e dessalinização da água do mar. Vale 

salientar que Israel não cobra pela utilização da água bruta. 
 

2.5 Experiência  brasileira na cobrança da água bruta  

 

Segundo a Lei brasileira nº 9.433/97, a cobrança pelo uso da água deve atender 

tanto ao objetivo econômico, como o financeiro. O Quadro abaixo mostra os principais 

objetivos da Lei nº 9.433/97 e do Projeto de Lei n º 6.979/2002. 

Objetivos da Cobrança: 

 
Quadro 3 - Objetivos da cobrança pelo uso da água na legislação brasileira de recursos 

hídricos 

 
I 
 

II 

III 

Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu 
real valor. 

Incentivar a racionalização do uso da água. 

Obter recursos financeiros para financiamento dos programas e intervenções de 
recursos hídricos. 

LEI 
9.433/97 
Art. 19 

I 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

 
V 
 

VII 

Sinalizar para o usuário o valor econômico da água de mananciais; 

Contribuir para a gestão, influenciando, tanto quanto possível, na localização 
espacial da atividade produtiva usuária da água; 

Estimular a racionalização, conservação e recuperação dos recursos hídricos no 
que se refere a seus usos múltiplos. 

Contribuir com a redistribuição social por meio de mecanismo de preços 
diferenciados.  

Promover a formação de recursos financeiros para os programas, obras e outras 
formas  de intervenção contidas no Plano de Recursos Hídricos. 

Concorrer  para a melhoria da qualidade dos efluentes descartados sobre as 
massa líquidas. 

Promover a incorporação no planejamento global das dimensões sociais e 
ambientais de que se reveste a questão dos recursos hídricos.  
 

PROJE
TO DE 
LEI 
6.979/02 
ART.2 

Fonte: Adaptado da Lei 9.433/97 e do PL 6.979/02 
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A Lei 9.433/97 estabelece critérios gerais para a cobrança das derivações, 

captações e extrações de volumes  e para lançamentos de esgotos e demais resíduos. No 

entanto é omissa quanto aos critérios para os demais usos sujeitos à outorga definidos no 

artigo 12, aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e outros usos que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade do corpo de água. O Projeto de Lei nº 6.979/2002 acrescenta que 

deve ser considerada a capacidade econômica dos setores usuários, mas também se omite 

quanto aos outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água. 

Segundo Lanna (1996), o problema dos recursos hídricos eram enfrentados com a construção 

de obras para ampliação  da oferta de água (açudes,  barragens, etc), em grande parte 

financiadas com recursos públicos a fundo perdido ou com a recuperação de apenas uma 

pequena parcela de seus custos. 

 

No final da década de 90, foi muito difundida a idéia de que fora do mercado não 

existiria salvação. No caso meio ambiente, o uso de instrumentos econômicos visando  

promover a internacionalização dos custos parecia “o estado natural das coisas”. Muito 

freqüentemente, as discussões sobre política ambiental tomavam como pressuposto, sem 

maiores questionamentos, os paradigmas neoclássicos e, no setor dos recursos hídricos, 

particularmente, o valor a ser cobrado pelo uso da água buscaria a maximização do beneficio 

social líquido, os denominados” preços ótimos”. Hoje, em todo país, discute-se a questão da 

cobrança pelo uso da água. Essa discussão não é, sem embargo, decorrente da maioria da 

população ter tomado consciência da escassez da água, da necessidade de preservar e gerir de 

forma satisfatória este bem vital e finito. 

 

A ausência de um preço, ou a sua atribuição com valores muito baixos, resulta na 

má alocação da água (ao menos em termos econômicos), no desperdício, no endividamento 

das agências governamentais responsáveis pelo seu gerenciamento e nas falhas no seu 

fornecimento aos usuários (sobretudo os mais pobres). Quando o interesse social impõe a 

necessidade de se manter um certo nível de subsídio, o usuário beneficiado deve, ainda assim, 

conhecer o preço real da água que a ele está sendo ofertada, assim como o valor total do 

subsídio que estaria recebendo.  

 

No Brasil o  setor agrícola tem pago pouco, ou nada, pela água de irrigação, 

ofertada por meio de sistemas públicos. Há, portanto, pouco incentivo ao uso eficiente e 

racional persistindo, por exemplo, o plantio de culturas de consumo intensivo de água, e baixo 
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valor agregado, em regiões inaptas por limitação hídrica a esse tipo de cultivo. Da mesma 

forma, muitas cidades cobram tarifas que também não promovem a conservação da água, 

enquanto que outras nada cobram.Um estudo sobre os projetos de abastecimentos de água, 

financiados pelo Banco Mundial, indicou que o preço cobrado pela água cobria  apenas 35% 

do custo médio da oferta, enquanto que percentuais bem menores foram encontrados no caso 

dos sistemas de irrigação (WORD BANK, 1993).   

 

Devido aos graves problemas  sociais, econômicos, políticos e institucionais que o 

Brasil enfrenta, essas inquietações são amplificadas. Existem muitas dúvidas tanto sobre os 

impactos que o uso da cobrança poderá causar quanto ao verdadeiro alcance da utilização 

desse tipo de instrumento na gestão dos recursos hídricos. 

 

2.6 A experiência da cobrança de água  no estado do Ceará 

 

Um marco central na política de gestão no Ceará, o Plano Estadual dos Recursos 

Hídricos (PERH), diagnosticou e planejou ações e um novo arranjo institucional do sistema 

de gestão, tendo gerado a Lei Estadual dos Recursos Hídricos em 1992, que prevê a cobrança 

pelo uso da  água bruta.Entre os importantes frutos do PERH podem ser citados a criação do 

Conselho de Recursos Hídricos do Ceará- CONERH, e da Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGEHR. 

 

A COGERH é uma entidade da administração pública indireta, dotada de 

personalidade jurídica própria, que se organiza sob a forma de sociedade anônima, regendo-se 

pelas normas administrativas pertinentes e pela Lei das Sociedades por Ações.A COGERH 

baseia suas ações no princípio de que a água deve ser considerada como bem público e 

recurso natural escasso, dotada de valor econômico, desenvolvendo políticas no sentido de 

otimizar, de forma sustentada no tempo e no espaço, a oferta e distribuição de água bruta no 

estado, para possibilitar o desenvolvimento socioeconômico do Ceará, garantindo à sociedade 

água bruta com qualidade. Para tanto busca  sua auto sustentabilidade técnico financeira e sua 

estabilidade funcional 

 

A missão da COGERH é gerenciar os recursos hídricos de domínio do estado do 

Ceará e da União, por delegação, promovendo seu uso racional social e sustentado. Para gerir 

a água bruta, a Companhia utiliza a negociação democrática como forma privilegiada de 
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superar conflitos de uso e adota a bacia hidrográfica como unidade básica para o 

gerenciamento dos recursos hídricos, ou seja, a COGERH foi pioneira no Brasil, 

desenvolvendo um modelo de gerenciamento dos recursos hídricos de forma integrada, 

descentralizada e participativa- tornando-se referência para os demais estados brasileiros. 

 

O monitoramento quantitativo  consiste basicamente no acompanhamento das 

vazões de água liberadas  anualmente por cada unidade do sistema. O processamento da  

liberação  inicia-se após o encerramento da quadra invernosa e de negociação com a 

sociedade, particularmente os usuários, mediante análise técnica do volume de água aportado 

nos reservatórios, simulações futuras tomando por referência  a ausência de chuvas no ano 

subseqüente, a necessidade de perenização de alguns rios, a demanda de múltiplos   usos 

existentes, a taxa de evaporação dentre outros fatores. As simulações técnicas produzidas são 

submetidas seqüencialmente aos Comitês de Bacias, comissões de usuários e sociedade civil 

para  análise e deliberação quanto aos volumes mínimos e máximos a serem praticados pela 

COGERH, no processamento da operação. 

 
Lanna (1994) produziu três relatórios sobre a cobrança pelo uso da água no 

estado. O trabalho investiga o modelo gerencial e jurídico do processo de cobrança, seguindo 

uma estimativa dos custos de investimentos da Bacia do Curu, chegando-se ao valor médio de 

30 US$/1000m³ de vazão regularizáveis com garantia anual associada de 90%. Com base no 

cadastro de irrigantes na Bacia do Curu, o autor propõe, simula e discute alguns modelos de 

tarifação, apontando aquele baseado no custo médio com o instrumento do subsídio cruzado 

como o mais adequado. 

 
Em Araújo (1996) observam-se dois relatórios à cobrança de água bruta. O 

primeiro faz revisão analítica dos estudos anteriores, propondo modificação ao modelo 

apresentado por Lanna. O relatório apresenta, ainda, os valores dos custos de operação  e 

manutenção da infra-estrutura hídrica para diferentes cenários, para as bacias metropolitana e 

interioranas. Os valores variam de 12 a 19 US$/1000m³ para as bacias metropolitanas e de 5 a 

11 US$/1000m³ para as bacias interioranas, dependendo do cenário. Também discutem –se os 

custos de incremento da oferta hídrica no estado, apresentado nova metodologia para o seu 

cálculo. 

 
Enfim, o trabalho estima valor médio de distribuição da oferta hídrica por meio de 

barragens no Ceará como sendo 23 US$/ 1000m ³. O segundo relatório estima o custo de O & 
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M para as águas do Canal do Trabalhador e, principalmente, faz uma avaliação da capacidade 

de pagamento de irrigantes públicos e privados do Estado, chegando a valores que variam 

entre 3 e 6 US$/1000m³. Conforme Tabela 6  verificam-se os valores dos preços de água bruta 

cobrada pela COGERH. 

 

Tabela 4 – Preço de venda da água pela Cogerh 

 

DESCRIÇÃO PREÇO DE VENDA (R$/M³) 

INDÚSTRIA 0,80360 

SANEAMENTO RMF 0,05500 

SANEAMENTO INTERIOR 0,02600 

PSICULTURA EM TANQUES ESCAVADOS 0,01300 

PSICULTURA EM TANQUES DE REDE 0,02600 

CARNICICULTURA 0,02600 

ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA 0,80360 

IRRIGAÇÃO  

CONSUMO DE 1.441M³ - 5.999M³ 0,00250 

CONSUMO DE 6.000M³ - 11.999M³ 0,00560 

CONSUMO DE 12.000M³ - 18.999M³ 0,00650 

CONSUMO DE 19.000M³ - 46.999M³ 0,00700 

CONSUMO A PARTIR 47.000M³  0,00800 

Fonte : Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – COGERH/2004. 

 

Observa-se nesta tabela que o preço cobrado para as indústrias é bem superior aos 

cobrados as demais atividades. Os valores cobrados para saneamento e consumo são 

diferenciados entre a rede municipal de Fortaleza e os demais municípios. É interessante 

observar que ainda não existe um preço estipulado pela COGERH para a irrigação. 

 

2.7 O sistema de cobrança de água no estado de São Paulo 

 

O Projeto de Lei paulista da cobrança pelo uso da água – PL 20-, passou 

preliminarmente por um extenso processo de discussão em todo o estado de São Paulo, no 

âmbito dos Comitês de Bacias e de audiências públicas.Nesse processo, princípios essenciais 

foram acordados, a saber: 
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1 – O produto da cobrança deve ser creditado nas subcontas   do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos – FEHIDRO, correspondente à Bacia que for arrecadado. 

2 – Descentralização : a decisão sobre a alocação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos na bacia hidrográfica – e quem deve beneficiá-la, é da própria Bacia 

mediante as deliberações do Comitê. 

3 – Vinculação: a cobrança pela utilização dos hídricos está vinculada a implementação de 

programas, projetos, serviços e obras  de interesse comum, previstos nos Planos Estaduais 

de Recursos Hídricos. 

4 – Forma de Implementação: a implantação da cobrança deve ser feita com a participação dos 

Comitês de Bacia. 

5 – Bases da cobrança: a fixação dos valores a serem cobrados tem por base o volume de água 

captado, extraído ou derivado, o volume consumido (água não devolvida na Bacia) e 

carga dos efluentes lançados nos corpo’s d’água. Apesar dos princípios apontados, há 

resistências, especialmente no setor industrial e agrícola, quanto à implementação da 

cobrança pelo uso da água. É oportuno lembrar que os usuários da água, entre eles os 

industriais e os agrícolas, têm representação no sistema de recursos hídricos paulista 

dentro do segmento sociedade civil, que detém um terço dos votos, assim como  com 

universidades e organizações não governamentais. 
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3  BACIA DO RIO JAGUARIBE 
 

 

A Bacia do Rio Jaguaribe, dada sua extensão territorial, a qual é superior a 72.645 

km²,compreendendo, cerca de  48% do território do estado do Ceará, quando se elaborou o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (CEARÁ. Secretaria,1992), a Bacia contava com 4.712 

reservatórios para uma capacidade armazenada de 6.676,74hm³, possuindo a Bacia o maior 

número de reservatórios artificiais do estado, concentrando também os principais açudes de 

natureza estratégica, como o Orós, Banabuiú e, recentemente, o Castanhão, o maior açude do 

Nordeste. Segundo o Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Jaguaribe (SRH,1996), 

a Bacia foi segmentada em cinco sub- bacias: 

 

- Sub-bacia do Alto Jaguaribe: Iniciando nas nacentes do rio Jaguaribe, representada 

pelos rios Trici e Carrapateiras, drena uma área de 24.636Km² até alcançar o açude Orós, 

principal reservatório desta sub-bacia, localizado próximo ao enxutório da mesma. A 

consolidação da oferta hídrica no Alto Jaguaribe engloba 9 (nove) reservatórios, sendo 

que, dentre estes, apesar de o Orós ser o maior, sua contribuição como fonte hídrica para 

esta Bacia é insignificante, o que é explicado pela sua localização no trecho final da sub-

bacia, constituindo-se como importante fonte hídrica para o Baixo e Médio Jaguaribe, 

garantindo a perenização  do rio Jaguaribe até sua foz, além de contribuir também para o 

açude Lima Campos, na Bacia do Salgado. 

- Sub-bacia do Salgado: o rio Salgado é o principal afluente da margem direita do rio 

Jaguaribe, sendo formado pela junção dos riachos Batateiras e dos Porcos, cujas 

nascentes localizam-se no sopé da Chapada do Araripe. Drena uma área de 12.865km² e 

sua oferta hídrica superficial é formada por 8 (oito) grandes reservatórios; 

- Sub-bacia do Médio Jaguaribe: possui uma área de 10.376km², compreendida entre o 

açude Orós e a ponte de Peixe Gordo, Br-116, sendo o Rio Jaguaribe neste trecho 

perenizado até sua foz pelo açude Orós. Conta ainda com a oferta de 4(quatro) grandes 

reservatórios localizados no interior da sub-bacia; 

- Sub-bacia do Banabuiú: drenando uma área de 19.316km², o rio Banabuiú como 

principal tributário do rio Jaguaribe, sendo esta sub-bacia a que apresenta um maior nível 

de açudagem de toda região estudada, englobando 15(quinze) grandes reservatórios; 

 



 33

- Sub- bacia do Baixo Jaguaribe: drena uma área de 5.452 km², que se estende desde a 

Ponte de Peixe Gordo, na Br-116, até a foz, localizada na cidade de Fortim. O rio 

Jaguaribe tem como principal tributário o rio Palhano, no qual está localizado o único 

grande reservatório desta sub-bacia, o açude Santo Antônio de Russas. 

 

Segundo o Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Jaguaribe(SRH,1996), 

a população da referida Bacia apresenta grande variação na sua  distribuição espacial, 

apresentando em seu conjunto uma densidade demográfica de 25,1hab./km².  Alguns 

municípios apresentam altos índices de densidade demográfica, acima de 100hab./km²,tais 

como Juazeiro do Norte, Iguatu e Russas, enquanto que outros municípios apresentam 

baixíssimos índices, abaixo de 10 hab/km² (Aiuaba - 5,3 hab/km²; Arneiroz 7,4 hab./km²; 

Jaguaretama - 9,1/habkm² e Ibicuitinga - 3,4hab./km²). Essa diversificação na         

distribuição esta diretamente vinculada à variedade de condições geoeconômicas ocorrentes 

na Bacia. 

 

A economia da Bacia do Jaguaribe é caracterizada pela indústria e a agricultura 

irrigada. Onde 72 (setenta e dois) municípios possuem algum tipo de indústria e, 

aproximadamente, 90% dos 49 mil hectares irrigados são utilizados para o cultivo de feijão, 

arroz e milho, sendo o restante ocupado por fruteiras e pastos para a produção leiteira. A 

irrigação como atividade econômica deve ser considerada não só sob a ótica dos seus efeitos 

diretos em termos de produção de alimentos e de matérias-primas para a indústria, como 

também sob o ponto de  vista dos seus efeitos indiretos, em termos de geração de empregos 

no setor industrial e de serviços, arrecadação tributária, capitalização dos parques industriais 

regionais e na atração de investimentos públicos e privados para a região (CALEGAR,   

1988). 

 

Estas características da Bacia fizeram com que houvesse um interesse maior por 

parte das instituições de desenvolvimento em elaborar estudos visando conhecer melhor as 

potencialidades de desenvolvimento econômico e social da Bacia do Jaguaribe. Este interesse 

tem sido demonstrado desde a criação da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste, a partir de 1960, que se constituia em órgão federal criado com a finalidade de 

prover ações estratégias de desenvolvimento no âmbito da região Nordeste, tendo sido a 

primeira instituição responsável por estudos integrados de planejamento em nível       

regional.   
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O DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, outro órgão 

federal com atuação no âmbito da região Nordeste, teve sua criação remontada ao início do 

século (1909) sob a denominação de IOCS – Inspetoria de Obras Contra as Secas (1921) e 

finalmente DNOCS, tendo desenvolvido uma série de obras visando promover a oferta hídrica 

para combate aos efeitos das secas por meio  de construção de açudes de grande, médio e 

pequeno porte, dentre outras obras de cunho estratégico tais como: estradas vicinais e 

perímetros de irrigação. A finalidade precípua do DNOCS, relativa a construção de obras 

contra as secas, resultou  em ações de natureza setorial e específica não tendo sido sua 

preocupação a elaboração de estudos de planejamento integrados de natureza regional,  como 

estudos com abrangência de extensas áreas como a Bacia Hidrográfica do Jaguaribe. Em nível 

estadual, as principais instituições que desenvolveram estudos  no setor foram a SRH- 

Secretaria dos Recursos Hídricos, a partir da elaboração do PERH- Plano Estadual dos 

Recursos Hídricos e a SEPLAN – Secretaria de Planejamento, que deu suporte à fase estadual 

do Projeto Áridas  com a própria SRH. 

 

3.1  Alguns estudos da Bacia do Vale do Jaguaribe 

 

O primeiro estudo de diagnóstico de grande envergadura realizado sobre o Vale 

do Jaguaribe foi o “Estudo Geral de Base do Vale do Jaguaribe”, desenvolvido no período de 

1962/65, e editado em 1967, tendo sido elaborado por um grupo misto franco-brasileiro  

composto pela SUDENE, pelo lado brasileiro, e pela Cooperação Técnica do Governo 

Francês (ASMIC) constituída por técnicos da SCET e do ORSTOM. Este trabalho ficou 

posteriormente conhecido por “Estudos do GEVJ” ou “Estudo do GVJ”. 

 

O objetivo do estudo foi o de “inventariar os recursos naturais da Bacia e efetuar o 

balanço dos solos e das águas disponíveis”. Este estudo ofereceu o mais completo conjunto de 

informações e avaliações disponíveis sobre a Bacia do Jaguaribe na fase anterior ao Plano 

Estadual dos Recursos Hídricos, tendo se constituído na base para o planejamento das 

maiorias das ações desenvolvidas, em nível governamental, para a região do Vale. Neste 

estudo merece especial destaque, apud Zicman, os volumes 5 e 7 ‘Monografia Hidrológica” e 

“Política das Águas”, respectivamente. Pode-se citar ainda o Plano de Aproveitamento 

Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste (PLIRHINE) e o Plano de Utilização Integrada 

dos Recursos Hídricos da Bacia do Jaguaribe. 

 



 35

Plano de aproveitamento integrado dos recursos hídricos do Nordeste (PLIRHINE) 

 

O PLIRHINE foi contratado pela Sudene em 1978  tendo sido editado em 1980 

visando” fornecer elementos alternativos de base para o estabelecimento de uma política de 

água para o Nordeste”.O plano compreendeu diversos estudos multidisciplinares  e 

específicos, abrangendo coletas, ordenações e análise de dados cujo  objetivo seria “o 

primeiro passo de uma tentativa de estabelecer esta política” (P.E.R.H, 1992).Segundo  

consta-se, o plano não teve continuidade em virtude de divergências conceituais entre as 

instituições envolvidas na sua elaboração tendo sido editado em caráter provisório. 

 

A metodologia de desenvolvimento do Plano constou da divisão do Nordeste em 

24 unidades de planejamento (UPs) sendo a Bacia do Jaguaribe uma delas. Entretanto, dada a 

base cartográfica utilizada na escala 1: 2.500.000, o PLIRHINE não permitiu a obtenção de 

resultados finais definitivos. A inadequação de escala pode ser comprovada pelo fato de  a 

Bacia do Jaguaribe ter mais de 72.000km². Foi feita uma regionalização hidrológica de todo o 

nordeste definindo-se tanto as zonas hidrologicamente homogêneas (ZHH), como as lâminas 

médias. Apesar das restrições à base cartográfica utilizada, o PLIRHINE definiu estratégias 

globais em nível de região e estratégias sub-regionais específicas para cada unidade de 

planejamento. A Bacia do Jaguaribe foi definida e analisada em três subunidades de 

planejamento, quanto a disponibilidade e demanda hídrica nos cinco qüinqüênios 

subseqüentes.    

 

Plano de utilização integrada dos recursos hídricos da Bacia do  Jaguaribe. 

 

Foi elaborado em 1983 a partir de um convênio celebrado entre DNAEE e a 

extinta SOSP – Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Estado do Ceará, objetivando 

caracterizar, de forma geral, o uso e as disponibilidades dos recursos hídricos na Bacia. Para 

elaboração deste Plano, não foram desenvolvidos novos estudos tendo sido utilizados dados 

de estudos anteriores, principalmente os do GVJ. Foram abordados neste Plano os seguintes 

tópicos: 

 

a) Caracterização físico – territorial 

b) Caracterização sócioeconômica 

c) Caracterização dos aspectos legais e político – institucionais 
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d) Caracterização das disponibilidades e usos da água 

e) Análise das possibilidades de  valorização  dos recursos hídricos 

f) Proposições para um plano de ação, tendo em vista o desenvolvimento regional. 

 

3.2  O plano estadual dos recursos hídricos 
 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, foi o estudo mais abrangente 

sobre os recursos hídricos da Bacia do Jaguaribe já realizado até o momento. O PERH foi 

iniciado em janeiro de 1989, tendo sido elaborado em dois enfoques: os aspectos técnicos, 

divididos em dois lotes (o lote 1 englobou a Bacia do Jaguaribe, e o lote 2, o restante do 

estado do Ceará); e os aspectos institucionais e jurídicos. O trabalho foi dividido, em seu 

escopo inicial, em quatro fases: diagnostico, estudos de base, planejamento e programa das 

ações. Esta última, por necessidade de concluir o PERH em prazo predeterminado, não se 

realizou. 

 

A seguir será feita uma descrição sucinta de cada fase 

 

a) Diagnóstico   

 

A etapa do diagnóstico  constou, basicamente, da coleta e análise dos dados de 

pluviometria, fluviometria e açudagem. Os dados pluviométricos, até 1988, foram 

homogeneizados e consistidos pelo método do Vetor Regional, e os resultados apresentados 

para a Bacia do Jaguaribe foram considerados satisfatórios. 

 

Os dados fluviométricos coletados foram: dados sobre as seções transversais dos 

rio, boletins de coletas de campo de cotas, medições de vazões,cotas médias diárias em papel 

e em formato digital e vazões médias diárias, variando entre as estações e os períodos dos 

dados. Essas informações foram consistidas, sendo curvas - chave para todas as estações 

fluviométricas em que  se dispunha de medições de descargas. Os dados de cota relativos ao 

período de validade  de cada curva chave foram transformados em vazões, sendo os 

resultados, de acordo com os dados já disponíveis. 

 

Os dados de açudagem tiveram como ponto de partida o trabalho da FUNCEME 

de levantamento dos espelhos d’água do estado. O trabalho foi feito por meio da coleta de 
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dados sobre os açudes existentes  e a estimativa do volume para aqueles açudes cujos dados 

de cota- área –volume não estavam disponíveis.    

 
b) Estudos de base  

 
Os Estudos de Base do PERH constaram, basicamente, das seguintes atividades 

principais: 

 
- Caracterização Climatológica da Bacia do Jaguaribe. 

- Mapeamento e definição de Zonas Hidrológicas  Homogêneas. 

- Determinação das vazões regularizadas dos açudes existentes na Bacia, incluindo a 

grande açudagem e a média e a pequena açudagem. 

- Estudos de demandas, que consideraram as seguintes classes de demandas: demanda 

urbana concentrada (DHUC), correspondente às sedes municipais; demanda humana 

urbana difusa (DHUD), correspondente às sedes distritais; demanda animal rural (DAR); 

demanda de irrigação pública(DIR); demanda de irrigação privada (DIRP); demanda 

industrial(DI), estas demandas foram coletadas e projetadas para os horizontes de 

planejamento (2010, e 2020). 

- Estudos de secas e inundações. 

 
c) Planejamento 

 
A etapa de Planejamento constou, basicamente, da identificação das deficiências 

de atendimento às demandas para os horizontes de planejamento, e a estimativa dos volumes e 

serem disponibilizados para o atendimento delas.Para isso, foram realizados dois tipos de 

balanço hídrico entre a oferta disponível e as demandas dos anos de 1990,2010 e 2020: o 

balanço distribuído para os cenários de ano normal e ano seco, tendo como passo de tempo do 

balanço o semestre; e o balanço do sistema de perenização, que constou da simulação do 

sistema de reservatórios com passo mensal. 

 
O balanço hídrico distribuído foi realizado em unidades de balanço (UB), que 

resultaram do cruzamento da divisão municipal com a bacia hidrográfica. Foram 

consideradas, além das demandas supracitadas, as seguintes disponibilidades: perenização, 

deflúvio natural, açudes médios interanuais, açudes pequenos anuais e poços. 
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Apesar de inovadora, os resultados dessa metodologia devem ser analisados 

cuidadosamente, pois foram feitas diversas aproximações para dividir-se os dados por unidade 

de balanço, podendo levar a algumas inconsistências, principalmente nas unidades menores. E 

nível macro, no entanto, os resultados são bastante confiáveis e importantes, permitindo 

inclusive a identificação dos vazios hídricos na Bacia. 

 

3.3  Estudos posteriores ao P.E.R.H 

 

a) Avaliação global das perspectivas para o aproveitamento dos recursos hídricos e de solo da 

bacia do Jaguaribe 

 

Este estudo foi elaborado por Zicman (1990) para a OEA, no âmbito do Programa 

para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, em convênio com a CODEVASF. O estudo 

faz um diagnóstico consistente dos recursos hídricos e de solo da Bacia, compreendendo um 

balanço preliminar entre demandas e disponibilidades em nível da Bacia; uma avaliação da 

questão da grande açudagem, do controle de cheias e de sua capacidade de regularização; uma 

avaliação do potencial de águas subterrâneas e, por fim, propõe diretrizes para o 

desenvolvimento e a utilização dos recursos hídricos da Bacia do Jaguaribe. 

 

O estudo sugere que o potencial de solos irrigáveis da Bacia só poderá ser 

plenamente mobilizado com irrigação, caso se viabilize  a execução das obras de transposição 

das águas do rio São Francisco, conclusão esta que se deduz dos demais estudos anteriores ao 

PERH aqui referenciados. O trabalho de Zicman teve uma importância inequívoca em 

consolidar e historiar a evolução dos estudos já realizados em relação à Bacia do Jaguaribe, 

principalmente na forma crítica  de apresentar seus resultados e contradições, tendo sido fonte 

de referência e informações para uma considerável parcela dos estudos de diagnósticos aqui 

apresentados  

 

b) Projeto áridas 

 

O Projeto Áridas foi desenvolvido entre 1994/95, sob a responsabilidade e 

coordenação  da SEPLAN- Ceará, contando, ainda com a colaboração do Instituto 

Interamericano  de Cooperação para a Agricultura – IICA. 
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O objetivo central do projeto ÁRIDAS CEARÁ 2020 era: A elaboração de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável para o Ceará. Trata-se da montagem de uma 

estratégia nova, incorporando a idéia de sustentabilidade nos campos econômico, social e 

ambiental, bem com a visão política de longo prazo e de planejamento participativo”. 

 

Um dos desafios que o projeto levanta é o de apontar caminhos para o 

desenvolvimento sustentável, com base no desenvolvimento endógeno e na real e mutuamente 

comprometida integração sociedade civil-governo, repensando a dinâmica da sociedade, 

assim como a natureza e papel dos governos nessa integração”. 

 

Em nível estadual foram criados nove grupos de trabalhos assim distribuídos : 

 

GT I - Recursos Naturais e Meio Ambiente 

GT II – Recursos Hídricos 

GT III – Desenvolvimento Humano e Social 

GT IV – Organização do Espaço e Agricultura 

GT V – Economia 

GT VI – Políticas de Desenvolvimento e Modelos de Gestão 

GT VII – Integração com a Sociedade 

GT VIII –  Desenvolvimento Institucional 

GT IX – Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. 

 

Os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho II – Recursos Hídricos, 

consubstanciados no relatório final “Política de Recursos Hídricos e o Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Ceará”, é o que apresenta maior importância para análise e 

discussão inerente à elaboração de um plano de gerenciamento de águas em nível de bacia 

hidrográfica. 

 

Entre os méritos maiores do projeto Áridas, relacionados ao desenvolvimento 

sustentável de recursos hídricos, foi o conceito de sustentabilidade e vulnerabilidade aplicado 

em nível de bacias hidrográficas ou UPs – Unidades de Planejamento de Estado, conforme 

delimitação geográfica definida no PERH, utilizando indicadores estimativos de 

vulnerabilidade dos recursos hídricos.  
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“O termo vulnerabilidade denota o lado fraco de um assunto, questão ou sistema, 

ou ainda, o ponto onde uma pessoa ou sistema  podem ser atacados, feridos ou danificados. 

Por outro lado, sustentabilidade significa a capacidade de um sistema  manter-se em uma 

determinada condição. Então a vulnerabilidade denota o ponto onde a sustentabilidade é 

atingida.Neste contexto, vulnerabilidade e sustentabilidade  são conceitos inversos, isto é 

baixa sustentabilidade é entendida como vulnerabilidade”.Dentro da filosofia do Projeto 

Áridas, os níveis de vulnerabilidade e sustentabilidade são estimados por meio de 

indicadores.Esses indicadores são avaliados na atual situação e projetados para  o ano de 

2020. 

 

Os resultados do estudo de indicadores e da classificação global para as cinco sub-

bacias do Jaguaribe são apresentados na Tabela abaixo: 

 

Tabela 5 – Indicadores de vulnerabilidade para diferentes Ups da Bacia do Jaguaribe 

 

UNIDADE DE 
PLANEJAMENTO 

S/Q D/Q Go/Gw CV NA AS AS/AN LU IVG

Alto Jaguaribe 2,12 0,20 1,13 1,26 35,6 10,4 0,29 0,89 0,88

Salgado 0,36 0,30 10,58 1,33 43,2 10,8 0,25 1,10 0,88

Banabuiú 2,29 0,66 1,20 1,32 98,4 54,8 0,56 0,89 0,50

Médio Jaguaribe 1,19 0,09 0,33 1,40 75,7 59,7 0,79 0,38 0,38

Baixo Jaguaribe 0,73 0,24 7,17 1,10 34,9 1,8 0,05 1,10 0,88

Fonte: Plano de gerenciamento das águas da bacia do Jaguaribe. Os indicadores foram estimados com base nos 
dados do PERH. 

 

* S/Q = capacidade de acumulação total de água nos reservatórios da UP  

                            volume afluente médio anual 

 
Quanto maior seu valor, maior será a capacidade de acumulação da UP e melhor sua condição 

de enfrentamento às secas. 

 

* Crescimento na demanda por água: É a relação entre o uso consuntivo  e o suprimento 

renovável (D/Q): 

 
D/Q = uso da água como demanda humana, animal, agrícola e industrial 

                                    volume afluente médio anual 
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Serve para indicar UPs mais sensíveis ao problema da seca. Considerou D/Q ≥ 0,10 é 

considerada crítica. 

 

* Sobre - exploração  das águas subterrâneas: É a relação entre as retiradas de água  

subterrâneas  e o potencial explorável (Go/Gw): 

 

Go/Gw =  retirada de água subterrânea 

                   Potencial explorável  

 

Considerou-se uma situação crítica quando Go/Gw ≥ 2,00 

 

* Variabilidade Interanual dos deflúvios anuais: É o coeficiente de variação dos deflúvios 

anuais (CV): 

  

CV = desvio – padrão dos deflúvios anuais 

            Médias dos deflúvios anuais  

 

Foi adotado CV ≥ 1,00 indicaria um sistema vulnerável no que diz respeito à sua capacidade 

de regularização. 

 

* Atendimentos às demandas em anos normais: Este indicador foi calculado com dados do 

PERH, pela soma das ANs, das unidades de balanço de cada UP, revelando as crises no 

suprimento das demandas em anos normais. Apontou um ponto crítico valor  NA ≥ 70%  

 
* Atendimentos às demandas em anos secos: Foi calculado pela soma das ASs das unidades 

de balanço de cada UP, e mostra a fragilidade diante das secas no atendimento as demandas. 

Adotou ponto crítico AS ≥ 50%. 

  
* Sustentabilidade no atendimento as secas: É a relação entre o grau de atendimento às 

demandas no ano seco e o grau de atendimento no ano normal (As/Na). Considerou valor 

crítico AS/NA ≥ 0,50. 

 
* Ciclo  máximo anual contínuo de umidade do solo: É a relação entre a duração do ciclo 

máximo de umidade e o ciclo vegetativo de 125 dias (Lu): 
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Lu =  ciclo máximo anual contínuo de umidade (CMACU) 

                                      125 dias 

quando Lu ≥ 1,00 a UP é considerada um sistema vulnerável no que se relaciona à umidade 

do solo. 

 
A necessidade de se classificar cada UP globalmente e comparativamente, em 

termos de maior ou menor vulnerabilidade, resultou num índice de vulnerabilidade global 

(IVG), definido pela relação entre a soma do número de indicadores, que resultou crítico para 

determinada UP, pelo número total de indicadores utilizados. 

 

c) Programa de gerenciamento e integração dos recursos   hídricos - progerirh. 

 
O Progerirh foi concebido e desenvolvido pela Secretaria dos Recursos Hídricos 

do Estado do Ceará, sendo editado em outubro/95, com o propósito de promover a integração 

das bacias hidrográficas do estado pela  construção de sistemas de transposição de águas intra 

e inter bacias, visando permitir a regularização do abastecimento hídrico durante os períodos 

de seca nas regiões mais carentes de recursos hídricos estratégicos, bem como o de permitir 

um gerenciamento integrado da oferta hídrica no estado. 

 
A questão central colocada pelo PROGERIRH é o preenchimento dos vazios 

hídricos, ou grande extensões de áreas desprovidas de reservatórios.Dentre os oito principais 

eixos de integração apontados pelo PROGERIRH, quatro se localizam dentro da Bacia do 

Jaguaribe: 

 

- Eixo Jaguaribe – Icapuí  

 
Destina-se a incrementar o desenvolvimento das áreas de Tabuleiro, favorecendo 

a exploração de fruticultura irrigada nos municípios de Jaguaruana, Aracati e Icapuí. Com esta 

integração, será perenizado o córrego da mata que atravessa toda a faixa de Tabuleiros no 

município de Icapuí dado o grande potencial turístico da região. 

 

- Eixo Médio Jaguaribe – Banabuiú (Sertão Central) – Metropolitanas de Fortaleza 

 
O principal reservatório é o açude Castanhão,que  será interligado ao açude 

Banabuiú. No trajeto serão reforçadas as vazões dos riachos Santa Rosa e Livramento, 
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melhorando a capacidade de regularização dos açudes Poço do Barro e Cipoada. As águas 

transpostas ao Banabuiú serão endereçadas ao açude Pedra Branca, localizado no Sertão 

Central, possibilitando o aproveitamento de áreas agrícolas próximas ao reservatório. 

 

-  Eixo do Figueiredo – Sistema Lacustre de Tabuleiro do Norte    

 

A construção do açude Figueiredo permitirá a perenização  do riacho Tapuio por 

meio da construção de dois eixos de integração, o primeiro para manchas irrigáveis da 

Caatinga do Atanásio e Caatingueira e o segundo para o  divisor do riacho Tapuio. 

 

-  Eixo Cariús/Bastiões – Alto Jaguaribe (Inhamuns) – Várzeas de Iguatu 

 

Esta integração preconiza a perenização do sistema Cariús/Bastiões integrante do 

Alto Jaguaribe. Para tanto deverão ser considerados aos reservatórios Canoas, Bastiões, Urucu 

e Felipe na bacia do rio Bastiões e, Farias Brito,  na bacia do rio Cariús. A captação d’água 

para esta transferência  far-se-á   no rio Jaguaribe a jusante da confluência  com o sistema 

Cariús/Bastiões. A partir daí,  serão aduzidas ao açude Arneiroz, por meio de barragens 

vertedouras sucessivas. O açude estratégico Arneiroz, situado no centro da região dos 

Inhamuns, a mais árida do estado, será o principal vetor hídrico do desenvolvimento da 

região, possibilitando também  o beneficiamento de importantes manchas de solo na região de 

Iguatu.  

 

d)  Avaliação das Potencialidades Hídrica e Mineral do Médio – Baixo Jaguaribe 

 

Este estudo foi desenvolvido pela CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos 

Naturais, tendo sido editado em 1996.O objetivo do estudo foi o de realizar uma avaliação, 

em nível de diagnóstico, das potencialidades minerais e hídricas das regiões do médio e baixo 

Jaguaribe, dentro de uma visão sistêmica, conectando aspectos sociais e econômicos à 

pesquisa das potencialidades. 
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4  UM ESTUDO DE CASO PARA A BACIA DO JAGUARIBE 
 

 

4.1  A cobrança pelo uso da água e a presença de externalidades 

 

A prospecção e a distribuição de água apresentam  características típicas de um 

monopólio natural, sendo, portanto, um bem ou serviço de utilidade pública. Ao definir 

mecanismos de cobrança para um bem público,  questões, como eficiência e equidade, devem 

ser consideradas de modo que se garanta a sustentabilidade da atividade oferecida e, ao 

mesmo tempo, atinja-se objetivos sociais. Para a análise econômica, isto significa considerar 

como este bem pode ser melhor alocado entre usuários, o grau de escassez do mesmo e 

possíveis externalidades causadas pelo seu uso e distribuição (ZEGARRA, 2002).  

 

Segundo Longo e Herstzajn (1981), "...uma externalidade tem lugar quando a 

atividade econômica dos indivíduos na produção, consumo, ou troca afeta ou interfere com os 

interesses de outros indivíduos...". Entretanto, a definição acima é demasiadamente ampla, 

pois implica valores pecuniários ou não. Para o escopo deste trabalho, externalidade será 

definida como uma situação onde os preços dos produtos que um indivíduo consome ou 

produz são afetados pelas atividades de outros indivíduos.  

 

No contexto de usuários de água bruta (irrigantes), que será investigado a partir de 

um estudo de caso  deste trabalho, uma cobrança linear pelo uso da água causa um efeito 

positivo para alguns irrigantes e negativo para outros, o que pode comprometer suas 

atividades. Segundo Longo e Herstzajn (1981), uma forma de se recuperar o custo pelo 

fornecimento desse bem público é pela de discriminação de preços. Assim, tarifas 

diferenciadas para diferentes tipos de consumidores de água constituem um tipo de 

discriminação de preços.   

 
Alguns estudos analisaram o problema de precificação da água dentro da 

perspectiva do uso domiciliar. Leite e Paixão (2004) verificam disposição dos consumidores a 

pagar pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tais autores constataram que a 

demanda pelo serviço é inelástica. Mota (1998) estabelece critérios econômicos para cobrança 

pelo uso da água dentro de uma visão integrada de valorização do recurso e cobrança 

eqüitativa, estabelecendo critérios para o uso racional da água.  
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Outros estudos enfatizam a utilização da água como insumo produtivo. Neste 

caso, a teoria acerca da precificação da água concentra-se na análise de tarifas alternativas 

dentro da perspectiva da autoridade monopolista, no sentido de atingir um objetivo social 

envolvendo os usuários. Zegarra (2002) analisa a possibilidade de criação de mercados para 

comercialização do insumo água, como uma possibilidade de corrigir externalidades sobre os 

preços.  

 

Enfim, na determinação do preço sobre o uso da água é importante considerar 

diversos fatores, além do volume consumido. Diferenças significativas podem existir entre os 

diferentes usuários, fazendo com que determinadas políticas de cobrança leve à presença de 

externalidades negativas sobre uma parcela dos mesmos. Este capítulo  apresenta um estudo 

de caso para produtores agropecuários, abordando como as diferentes localizações e culturas 

podem afetar a capacidade de pagamento de água bruta numa bacia do estado do Ceará. 

 

4.2 Base de dados e descrição da amostra 

 

A base de dados utilizada neste trabalho consiste de um cross-section referente ao 

ano de 2000, fornecida pela Companhia de Gerenciamento dos Recursos Hídricos- COGERH 

e contém informações geográficas e operacionais sobre 103 usuários de água bruta situados na 

região denominada de Polo Baixo Jaguaribe. Tais usuários (denominados, daqui em diante, 

irrigantes ou produtores) compreendem fazendas produtoras de gêneros agropecuários. A 

região é composta pelos municípios de Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas, 

Jaguaruana, Itaiçaba, Aracati, São João do Jaguaribe e Quixeré. Esta é uma região 

geograficamente estratégica para estado do Ceará, por encontrar-se próxima a grandes centros 

urbanos, como Fortaleza, Natal e Recife, o que facilita a exportação de frutas in natura. 

 

As informações disponíveis para cada unidade desta amostra são: a área irrigada 

medida hectares, a fonte e o volume de água medido metros cúbicos, a renda bruta do 

negócio, seus custos fixos e variáveis, o principal gênero agropecuário produzido (cultura) e a 

localização do usuário (perímetro irrigado onde a propriedade encontra-se). A respeito desta 

última, existem dez perímetros irrigados no Polo Baixo Jaguaribe: Perímetro Dija, Perímetro 

Icó, Perímetro M. Nova, Privados Icó, Privados Jaguaribe, Privados Limoeiro, Privados M. 

Nova, Privados Quixeré, Privados Russas e Privados S.J.Jaguaribe. Com relação às culturas 
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desenvolvidas pelos irrigantes da amostra, pode-se observar as seguintes: pecuária, milho, 

arroz, feijão e frutas (principalmente a banana). 

 

A Tabela 6 descreve a maneira como as diferentes culturas estão divididas entre 

os perímetros irrigados. Na última coluna encontra-se o número de observações da amostra 

referente a cada perímetro, enquanto que na última linha vê-se o número de produtores na 

amostra para cada cultura. Pela Tabela, vê-se que a pecuária e o plantio do milho são as 

culturas com menor número de observações na amostra, sendo que a totalidade dos produtores 

de milho encontra-se no Perímetro Dija. A cultura com maior número de observações na 

amostra (quase metade das observações) é o plantio de feijão, estando bastante concentrado 

no Perímetro M. Nova. O Perímetro Icó é o que apresenta a maior variedade de culturas, com 

exceção do milho. 

 

Tabela 6: Descrição da amostra segundo a localização e a cultura 

 

Local/Cultura Pecuária Milho Arroz Feijão Frutas Total 

Perimetro Dija - 8 - 4 1 13 

Perímetro Icó 3 - 3 6 8 20 

Perímetro M Nova 2 - 7 24 - 33 

Privados Icó - - - 1 1 2 

Privados Jaguaribe 2 - - 1 1 4 

Privados Limoeiro - - 6 2 5 13 

Privados M Nova - - - 3 - 3 

Privados Quixeré 1 - - 1 1 3 

Privados Russas - - - 3 - 3 

Privados 

S.J.Jaguaribe 
- - - 6 3 9 

TOTAL 8 8 16 51 20 103 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com o intuito de auferir a disponibilidade de recursos financeiros que um usuário 

de água bruta dispõe para o pagamento deste insumo, propõe-se uma medida do potencial de 
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capacidade de pagamento do produtor pelo fornecimento de água, que é calculado como a 

diferença entre a Renda Bruta e o Custo Total das operações. A Tabela 7 apresenta algumas 

estatísticas descritivas sobre a área irrigada, o volume de água utilizado pelo produtor e sua 

capacidade de pagamento. 

 

Tabela 7: Estatísticas da área, volume de água e capacidade de pagamento 

 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Área Irrigada (ha) 4,04 7,56 0,35 62,50 

Volume (m3) 65,96 126,51 7,78 1097,12 

Capac. Pagto. 2716,47 10584,53 -3202,43 99361,60 

Fonte: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh, 2000 

 

Verifica-se, na Tabela 7, que a capacidade de pagamento média do produtor é 

positiva, o que indica que os usuários de água bruta possuem, na média, recursos para 

pagamento pelo fornecimento de água. No entanto, observa-se também a existência de uma 

grande variabilidade (desvio-padrão alto) na capacidade de pagamento. O valor da menor 

observação é negativo e o da maior observação está a uma distância superior a nove vezes o 

desvio-padrão amostral, influenciando sobremaneira os resultados da análise.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Capacidade de pagamento  x  consumo de água 
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Deve-se, portanto, verificar a existência de outliers, ou seja, de observações que 

distorçam os resultados da análise. Na Figura 1, onde cada ponto representa uma observação 

da amostra, verifica-se que 102 das 103 observações apresentam uma capacidade de 

pagamento inferior a R$30.000,00 e um volume de água consumido inferior a 600m3, 

enquanto que a observação restante apresenta capacidade de pagamento de,aproximadamente, 

R$100.000,00 e um consumo de água acima de 1000 m3. Esta observação será tratada como 

um outlier, sendo, portanto, retirada da amostra. A partir desta análise inicial da amostra, 

pode-se detectar que as atividades produtivas (culturas) variam consideravelmente, de acordo 

com a localidade (Tabela 8). Além disso, o volume de água utilizado e a capacidade de 

pagamento variam bastante entre as observações. Na seção seguinte, será exposto um modelo 

econométrico para testar a relevância da localização, cultura e volume de água utilizado na 

formação de capacidade de pagamento do usuário de água bruta.  

 

4.3  Modelo econométrico   

 

Neste capítulo  foram apresentadas possíveis fontes de externalidades sobre a 

cobrança da água. Foi visto que, em determinada atividade econômica, cada firma pode ser 

afetada pelas atividades de outras firmas, o que pode ter efeitos sobre o preço dos insumos 

necessários para a produção.A partir de uma análise quantitativa, pretende-se acessar 

analiticamente como as diferenças entre os produtores afetam as possibilidades de cobrança 

pelo uso da água. Seja qual for o mecanismo de cobrança de água implementado, é importante 

identificar fatores que interfiram na disponibilidade de recursos que os produtores dispõem 

para o pagamento desse insumo. Tal disponibilidade de recursos pode ser medida pela 

capacidade de pagamento do produtor, ou seja, pela diferença entre sua receita e seus custos e 

despesas.   

 

A Tabela 8 apresenta a capacidade de pagamento média para cada um  dos 

perímetros irrigados. Com exceção do Perímetro Dija, todos os outros apresentam uma 

capacidade média de pagamento positiva. Percebe-se, contudo, uma grande variação entre tais 

valores, com Privados Icó apresentando um resultado bastante superior aos demais 

perímetros.  
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Tabela 8: Capacidade de pagamento média por perímetro 

 

Perímetro Irrigado Cap. De Pagto. Média (R$) 

Perimetro Dija 3994,46 

Perímetro Icó 250,67 

Perímetro M Nova 791,98 

Privados Icó 9992,61 

Privados Jaguaribe 2837,31 

Privados Limoeiro 4323,66 

Privados M Nova - 1138,49 

Privados Quixeré 562,67 

Privados Russas 1818,07 

Privados S.J.Jaguaribe 1156,96 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Com relação à cultura, a capacidade média de pagamento divide-se em dois 

grupos. Produtores tendo a pecuária, milho e feijão como atividades fim, apresentam, em 

média, capacidade de pagamento entre R$900,00 e R$1000,00. Em contraste, produtores de 

Arroz e frutas apresentam um valor médio acima de R$3000,00.     

 

Tabela 9: Capacidade de pagamento média por cultura 

 

Cultura Cap. de Pagto. Média (R$) 

Pecuária 917,19 

Milho 963,31 

Arroz 3410,20 

Feijão 998,58 

Frutas 3165,48 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

Apesar dos dados apresentados até aqui indicarem diferenças substanciais entre 

perímetros irrigados e culturas, ainda não se pode afirmar quais localizações e atividades 

produtivas contribuem positivamente ou negativamente para a formação de capacidade de 
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pagamento. Além do mais, nada se pode concluir a respeito da influência que determinado 

perímetro ou cultura exerce sobre a capacidade de pagamento sem condicionar este resultado 

à outras variáveis disponíveis.   

 

Tendo em vista o exposto até o momento, testam-se as seguintes hipóteses:   

 

1. A capacidade de pagamento do produtor é afetada pelo perímetro irrigado onde o mesmo 

está instalado. 

2. A capacidade de pagamento do produtor é afetada pela cultura desenvolvida na 

propriedade. 

 
Para este fim, propõe-se um modelo econométrico para mensurar como a 

localização da unidade produtiva e a cultura desenvolvida pela mesma afetam sua capacidade 

de pagamento, controlando pelo volume de água utilizado, pela área irrigada e pela fonte da 

água (subterrânea ou de superfície). Ao controlar por essas variáveis, pretende-se capturar os 

efeitos líquidos do local e da cultura sobre uma possível cobrança pelo fornecimento de água.   

 

Supondo uma relação linear entre a variável dependente (capacidade de 

pagamento) e as variáveis independentes (local, cultura, volume de água, área irrigada e fonte 

da água),  o modelo pode ser resumido da seguinte forma: 

 
        10                                         5 

CPAG = α  + ∑ ß1i LOCALi + ∑ ß2j CULTURAj + ß3 VOLUME + ß4 ÁREA+ ß5 FONTE + U, 
                 i=1                            j=1 
 

onde o subscrito  i  identifica o perímetro irrigado e o subscrito j identifica a cultura 

desenvolvida. 
 
                   O termo U (termo de erro) contém todos os outros fatores que podem influenciar  
 
a capacidade de pagamento do produtor. 

 

Segundo Wooldridge (2002) “se o modelo de regressão apresenta diferentes 

interceptos para, digamos, g  grupos ou categorias, deve-se incluir g-1 variáveis dummy no 

modelo, juntamente com um intercepto. O intercepto do grupo base é o intercepto geral do 

modelo, e o coeficiente da variável dummy para um particular grupo representa a diferença 

estimado nos interceptos entre este grupo e o grupo base”.  
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Considerando o exposto acima defini-se como grupo base para o bloco de variável 

dummy LOCAL o perímetro privado Icó. Assim as estimativas para as 09 (nove) variáveis 

dummy restante medem a diferença na capacidade de pagamento destas, com relação ao 

perímetro privado Icó, controlado pela cultura, área, volume de água e tipo de fonte.O mesmo 

raciocínio aplica-se ao bloco de variáveis dummys para cultura, onde o grupo base escolhido 

foi a Pecuária.     

 

Espera-se que, por motivos de ganhos em escala, que o volume de água 

consumido e a área irrigada apresentem um efeito positivo sobre a capacidade de pagamento 

do produtor. Para capturar a influência da localização da unidade produtiva (variável LOCAL) 

sobre a performance do produtor, utilizam-se dez variáveis dummy (ou binária), cada uma 

correspondendo a um perímetro irrigado. O mesmo é feito para o produto produzido 

(CULTURA), para o qual atribuiram-se cinco variáveis dummy, e para o tipo de fonte de água 

(FONTE), com duas variáveis dummy. A capacidade de pagamento (CPAG) é apresentada em 

reais, o volume de água é apresentado em metros cúbicos e a área irrigada, em hectares.   

 

4.4 Análise dos resultados 

        

       O modelo proposto foi estimado a partir  de uma regressão linear utilizando o 

método de Mínimos Quadrados Ordinários podendo observar os resultados no quadro 4. 

 
       Como o grupo base é representado pelo intercepto do modelo estimado (termo 

constante do modelo) deve –se incluir as variáveis dummys para somente 09(nove) dos 10 

(dez) grupos – para o bloco de variável dummy referente ao LOCAL – e somente 04 (quatro) 

dos 05 (cinco) grupos – para o bloco de variáveis dummy para a cultura. 

 
                  Observa-se que,  caso fosse incluído todos  os grupos de variáveis para qualquer 

um dos blocos, estaria-se introduzindo colinearidade perfeita  na regressão estimada, um 

problema clássico, também conhecido como Dummy Variable Trup ou Armadilha da Variável 

Dummy (Wooldridge, 2002). 

 
                   O coeficiente de determinação apresenta um valor (R-quadrado = 0.4720) para 

dados desagregados do tipo cross-section utilizados neste trabalho. Segundo Wooldridge 

(2002), em ciências sociais, baixos R² em equações de regressões não são incomuns, 

especialmente em análises de cross-section. Isto ocorre pelo fato de ser bastante difícil prever 
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o comportamento  de uma unidade muito desagregada  (como em nível de unidade produtiva), 

pois são inúmeros os fatores que determinam sua performance, como: perfil do proprietário, 

estilo de gestão, tecnologia utilizada, entre outras peculiaridades. Apesar disso, mesmo as 

variáveis consideradas não explicando conjuntamente a maior parte da variação na capacidade 

de pagamento, ainda assim é possível que as estimativas obtidas neste trabalho sejam 

estimativas confiáveis dos efeitos ceteris pariribus de cada variável independente sobre a 

capacidade de pagamento.     

 
Os coeficientes para área  subterrânea não são significantes, indicando que a área 

plantada pelo produtor e o tipo de fonte da água que ele utiliza não é diferenciado para efeito 

da capacidade de pagamento. O coeficiente de Volume é significante e positivo, o que mostra 

que o  volume de água utilizado aumenta a capacidade de pagamento.    

 
Quadro 4: Resultados da regressão da capacidade de pagamento 

 
Cpag. Coef. Erro (t) P > [t] 

Constante 
Per. Dija 
Per. Icó 
Per. M. Nova 
Priv. Icó (grupo base) 
Priv. Jaguaribe 
Priv. Limoeiro 
Priv. M. Nova 
Priv. Quixeré 
Priv. Russas 
Priv. SJF 
Pecuária (grupo base) 
Milho 
Arroz 
Feijão 
Frutas 
Volume 
Área 
Superfície 
Subterrânea (grupo base) 

9276.21 
-2907.51 

-10397.73 
-9116.24 

 
-6871.33 
-8826.64 
-9714.53 
-8501.79 
-7433.13 
-8950.61 

 
-5520.86 
1184.36 
-506.51 
1578.14 

34.07 
-95.99 

-1493.77 

3062.290 
3143.863 
2697.481 
2823.192 

 
3139.821 
2837.690 
3330.090 
3268.049 
3282.617 
2848.798 

 
2585.573 
1711.908 
1503.149 
1593.094 

12.109 
134.975 

1146.418 

3.03 
-0.92 
-385 
-3.23 

 
-2.19 
-3.11 
-2.92 
-2.60 
-2.26 
-3.14 

 
-2.14 
0.69 

-0.34 
0.99 
2.81 

-0.71 
-1.30 

 

0.003 
0.358 
0.000 
0.002 

 
0.031 
0.003 
0.005 
0.011 
0.026 
0.002 

 
0.036 
0.491 
0.737 
0.325 
0.006 
0.479 
0.196 

Número de observações = 102 
F(16,85) = 4.75 
Prob > F = 0.0000 
R-quadrado = 0.4720 
R-quadrado ajustado = 0.3726 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Com exceção de Per. Dija, os coeficientes de todos os perímetros são 

significantes, devendo-se aceitar a hipótese de que a capacidade de pagamento do produtor é 

afetada pela local (perímetro) onde o mesmo está instalado. Tomando-se como exemplo a 

variável Priv. Jaguaribe pode-se interpretar seu coeficiente da seguinte maneira: a capacidade 

de pagamento de  produtores do perímetro "Priv. Jaguaribe" é, em média, menor do que a de 

produtores  do perímetro "Priv. Icó" em R$ 6.871,33. Como foi explicado anteriormente, a 

variável omitida (Priv. Icó) serve como referência de comparação entre as outras variáveis, o 

perímetro. Pode-se observar que os produtores localizados em "Per. Icó" são os com menor 

capacidade de pagamento pelo uso da água R$10.397,73, a menos do que os produtores de 

"Priv. Icó", apresentando assim o pior resultado. A mesma relação  repete-se para os outros 

perímetros, em diferentes graus.  

 

Enquanto o coeficiente de milho é significante (ao nível de 3,6%), os coeficientes 

de arroz, feijão e frutas são insignificantes. Assim, somente o plantio de milho afeta a 

capacidade de pagamento (em -R$5.520,86, se comparado à pecuária). Se comparado à 

relevância da localização do produtor para formação de capacidade de pagamento, a cultura 

desenvolvida por este parece não ter relevância. Observa-se no quadro 4 que existem 10 x 5 

possíveis combinações  de perfis de produtores segundo a localização e cultura. Como 

exemplo de comparação das diferenças  entre as capacidade de pagamento, considera-se os 

seguintes perfis de produtores: 

 

1 – Pecuarista do perímetro Privado de Icó. 

2 – Pecuarista do perímetro de Morada Nova. 

3 – Milho do perímetro Privado Dija. 

   

Aplicando os coeficientes estimados do quadro 4  aos  perfis citados a cima  

chega-se as seguintes equações da capacidade de pagamento(CPAG): 

 

Cpag 1 = 7.782,44 + 34,07 Vol – 95,99 A 

Cpag 2 =  – 1.333,80  + 34,07 Vol – 95,99 A 

Cpag 3 = - 645,93 + 34,07 Vol – 95,99 A 

 

Para encontrar a  capacidade de pagamento, utiliza-se em cada equação os valores 

médios do volume em  m³ (Vol) e área em ha² (A) encontrados na Tabela 7.  
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Quadro 5. Comparação entre a capacidade de pagamento 

 

PERÍMETRO CAPACIDADE DE PAGAMENTO (R$)

Pecuarista do perímetro Privado de Icó.   9.641,89 

 Pecuarista do perímetro de Morada Nova.  525,65 

 Milho  do perímetro Dija 826,32 

 

Observa-se no quadro 5, a capacidade de pagamento de cada  produtor. O 

produtor que desenvolve a atividade da pecuária no perímetro privado Icó possui uma 

capacidade de pagamento de água superior ao pecuarista do perímetro de Morada Nova. 

 

Concluindo esta seção, a partir da estimação e teste dos parâmetros do modelo 

econométrico proposto, foi constatado que a localização do produtor, o volume de água e o 

plantio de milho afetam de diferentes modos a capacidade de pagamento do produtor.  
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5 CONCLUSÃO 
 

 

A cobrança pelo uso da água reveste-se de grande importância, por se consistir  de  

bem público, que participa intensamente da cadeia de relações intersetoriais de uma 

economia. Assim, antes de definir políticas relacionadas ao uso da água, é necessário 

dimensionar corretamente os papéis, interesses e limitações dos agentes envolvidos nesta 

problemática.   

 

Pela revisão das políticas relacionadas ao tema nos contextos mundial, nacional e 

estadual, este trabalho contribui para uma melhor compreensão do leitor acerca dos rumos da 

gestão dos recursos hídricos. Verificou-se que avanços importantes ocorreram no Ceará com 

relação à identificação e utilização das potencialidades hídricas do estado, em especial, na 

Bacia do Jaguaribe.   

 

O objetivo maior deste trabalho, entretanto, foi o de proporcionar ao regulador de 

recursos hídricos informações relevantes para o estabelecimento da cobrança de água bruta 

numa região geograficamente e economicamente importante para o estado do Ceará: o Polo 

Baixo Jaguaribe. A partir da análise de uma amostra de usuários de água bruta (ou 

produtores), observou-se que a capacidade de pagamento do produtor pelo uso da água           

é afetada pelo perímetro irrigado onde o mesmo se encontra e pela cultura           

desenvolvida.  

 

Como esperado, o volume de água utilizado influencia positivamente a  

capacidade  de  pagamento,  enquanto  que  a  área  irrigada  mostrou-se  não        

significativa.   

 

Alguns irrigantes, por pertencerem a um determinado perímetro irrigado, teriam 

uma maior capacidade de pagamento em relação aos usuários de outros perímetros, 

ocasionando uma elevação na capacidade de pagamentos. Assim, a aplicação de um preço a 

ser cobrado baseado na capacidade média de todos os usuários, implicaria numa cobrança 

desproporcional à capacidade de pagamentos de algumas áreas, podendo inviabilizar as 

unidades produtivas. 
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Conclui-se, portanto, que é de fundamental relevância considerarem-se as 

diferenças entre os vários perímetros irrigados e tipos de culturas ao se estabelecerem critérios 

de cobrança pelo uso de água bruta nesta região específica.  

 

Finalmente, propõe-se que estudos adicionais sejam realizados com o intuito de  

identificar outras condicionantes que afetam a capacidade de pagamento do produtor.  
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