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Economia dos Recursos Hídricos
Renato de Mello, Dr.
Fundação de Ciência e Tecnologia do
Estado de Santa Catarina

1

A RIQUEZA DO MEIO
AM BIEN TE
OBJETIVOS

Este capítulo introduz o estudante aos conceitos que ligam
a economia com a ecologia e com as ciências sociais.
Objetiva-se tornar familiar as discussões atuais e
apresentar novas visões acadêmicas e políticas sobre a
economia ambiental, sobre a formação de riquezas,
acumulações e perdas ambientais, sobre os valores que os
recursos ambientais podem assumir em razão das
políticas de desenvolvimentos e a sustentabilidade. É
discutida neste capítulo também a influência dos
mercados e empreendimentos na formação dos valores
ambientais.
A consideração objetiva da natureza como fonte de riqueza, ou da própria natureza
como riqueza em si, é uma forma moderna de definição de valores pela sociedade.
Nas duas últimas décadas, de 80 e de 90, frutificou-se socialmente a consciência
ecológica, plantada nos anos 70 principalmente no terreno fértil do imaginário das
crianças. Nesta nova forma de percepção do papel do indivíduo no mundo físico não
cabe mais a aceitação da depleção de recursos naturais, de uso irresponsável da
natureza e principalmente há a preocupação muito maior com a questão de resíduos
e da poluição. Também, muitas vezes fica vinculada à nova visão ambientalista a
forma acrítica de tratar a desigualdade do uso de recursos naturais por agentes
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econômicos e grupos sociais, como se esta própria desigualdade fosse da natureza
humana.
As questões dos resíduos, da poluição e da responsabilidade no uso da natureza são
de fácil solução técnica, desde que a sociedade local invista recursos financeiros e se
civilize para tal. Basta ter dinheiro e dedicar um pouco de esforços. Já com questão
da apropriação e o uso de recursos naturais como forma de obtenção de vantagens
pessoais, ou de grupos, não basta regulamentar e esperar a boa ação daqueles que se
apoderam dos recursos. Portugal tomou posse do Brasil na marra em 1500 e até hoje
este conflito se estende.
Nos estudos de economia, desde os clássicos, passando pelos marxistas até os
neoclássicos, existe uma orientação muito objetiva em determinar a fonte do valor no
trabalho. A partir da afirmação conceitual que somente no trabalho ocorre a geração
de riqueza, as diversas correntes ideológicas se debruçam a desvendar suas visões
sobre as formas de acumulação, de distribuição, de troca, de circulação, de
apropriação, da representação pela moeda, mas sempre com o valor sendo gerado por
diferentes formas de trabalho. Até que as primeiras crises do petróleo e nas usinas
nucleares indicaram ao mundo e aos banqueiros os "limites do crescimento".
Obviamente os banqueiros cuidam muito para que seus estoques de riquezas e seus
meios de acumular não se desmanchem no ar, se aplicando em buscar a compreensão
do que seriam estes novos ativos e passivos ambientais e da melhor forma de
continuar a acumular riquezas.
O amadurecimento da consciência ecológica, nos indivíduos e no coletivo social,
transforma estes dados e formas de pensar em traços culturais de uma estrutura de
comportamento "politicamente correta", aceita por todos agentes sociais e raramente
questionada em seus fundamentos teóricos. Mesmo os empreendimentos mais
danosos ao ambiente tentam minimizar as aparências de suas ações em função desta
nova consciência coletiva.
As regulamentações, em formas diversas, não tardaram a aparecer e o surgimento de
novos códigos de conduta econômica em relação ao meio ambiente torna esta área do
direito vigorosa e de apaixonante participação popular. A questão ambiental chega
mesmo a virar tema religioso.
Professores, agentes políticos e animadores culturais vão se tornando ambientalistas e
muitas vezes por força de circunstâncias da obrigação de tratar do tema, e na falta de
conhecimento, abordam emocionalmente a questão ambiental. Aparecem com
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enorme freqüência termos fortes em significados emocionais como "MÃE" para
"terra" ou outro ecossistema a ser reverenciado, "MORTE" para danos ambientais,
chamam-se todos igualmente às falas pela responsabilidade de erros ou mau uso de
recursos ambientais, como se a apropriação de bens e funções que a natureza
proporciona fosse uma questão meramente moral e ética. Mas, é só tentar convencer
uma empresa que causa danos ao meio ambiente a mudar seu comportamento com
argumentos deste tipo que veremos ir por terra estes conceitos.
Quando a sociedade fica prenhe de nova cultura, e a assume como intrínseca ao seu
inconsciente coletivo, neste processo também incorpora novas formas de atribuir
valores ao seu repertório e altera os valores anteriores. Isto acontece para os objetos,
para o trabalho, para o dinheiro e também para atuações dos indivíduos na
sociedade. Estamos presenciando o nascimento de uma nova estrutura de valores
onde o "ambientalmente correto" passa a ter importância social. O afloramento destes
novos valores ocorre também nos negócios, com mudanças nos preços de bens, nos
valores de ativos e passivos, e ainda tem curso forçado pela regulamentação legal.

PROCURE SABER
Discuta com crianças, religiosos e pessoas influentes
sobre quem teria "culpa" pela situação ambiental atual
de sua região e quem deveria "pagar" pelos esforços de
recomposições e melhorias. Escreva suas conclusões.
Quando os pioneiros da economia política definiram o trabalho como a base única de
medida para o estabelecimento do valor, a natureza parecia infinita e dadivosa. A
escassez era medida pela restrição em produtos do trabalho. A moral protestante
valorizava o trabalho como meio de salvação e de atingir de estados de graça. Nascia
a "revolução industrial", fortalecia-se a moral protestante e estruturava-se a base
teórica econômica de sustentação e justificação da concentração de riqueza. Quando
Marx explica a "mais-valia" também aponta o trabalho como única fonte de "valia",
dentro do turbilhão intelectual inglês do fim do século 19.
A representação dos valores em forma de moeda existe na China a cerca de cinco mil
anos e, apesar dos percalços gestão de governos que extinguem e criam moedas,
ainda está em constante mutação. O dólar deixou de ser lastreado pelo ouro e o euro
aparece como forte referência fiduciária internacional. A moeda é uma estrutura
fiduciária (que merece confiança) de representação de riqueza, de estabelecimento
de medida de valores, emitida e lastreada por uma reserva nacional de riqueza. A
riqueza do Brasil é atualmente medida por estoques de moeda estrangeira, por bens
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públicos e pela capacidade produtiva do país. Os bens públicos são avaliados
parcialmente por preços de mercado, sendo que somente agora o governo federal
começa a se preocupar em saber quanto vale a estrutura ambiental e os recursos
naturais fora de mercado, o valor reservado.

INDICAÇÕES DE LEITURA:
Existem livros e artigos sobre moedas e finanças que podem ajudar a
aprofundar o seu entendimento do assunto. Procure estes materiais na
biblioteca mais próxima e na internet e leia mais.
Sugestão:
• História das doutrinas econômicas, Hugon (1974) e
• A Moeda, Hugon (1967).

Sobre a questão da filosofia e ética, ler

• Vícios privados, benefícios públicos? Eduardo Gianetti da Fonseca (1994) e
• A Máquina de fazer deuses, de Serge Moscovici (1990).

1.1

A ECONOMIA AMBIENTAL

Economia é o estudo de como e porquê são tomadas as decisões sobre o uso e
distribuição de recursos. A palavra economia é derivada do grego oykos que significa
casa, sendo que nomia é o manejo, ou gerenciamento. Portanto, temos o
gerenciamento da nossa casa, ou dos nossos recursos.
A ecologia também é termo derivado de oykos, com o sufixo logos que significa
estudo. Estudo de nossa casa, com seus organismos e funções que a tornam um
ambiente vivo.
Ecologia e economia são disciplinas complementares e dedicam-se aos estudos e
gerenciamentos dos mesmos objetos, os recursos e processos ambientais, sendo
demandados, usados e distribuídos por indivíduos e grupos.
A economia dos recursos ambientais é um campo de estudos que aplica os princípios
e instrumentos da economia para o planejamento e gestão dos recursos ambientais,
em função das demandas dos processos produtivos, de consumo e de interesses
sociais. Estudar economia ambiental é verificar como pessoas e grupos tomam
decisões, transformam, usam e manejam recursos para melhorar suas condições de
vida. Parte destes usos e manejos melhoram a vida de poucos em detrimento de
outros, estabelecendo conflitos e perda de sustentabilidade dos sistemas. Outros
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manejos e usos melhoram as condições ambientais para todos, superando
adversidades ambientais e promovendo melhorias para toda a vida - incluindo a
humana.
É importante distinguir a economia dos recursos ambientais dos indivíduos e grupos,
daquela dos empreendimentos competitivos.
A orientação dos indivíduos e grupos sociais na gestão econômica dos recursos
ambientais tem uma abordagem moral mais evidente, ainda que as maximizações
dos interesses pessoais possam também gerar conflitos. Como moral entende-se que
as definições antropológicas do que o grupo social considera sobre o uso e a
apropriação privada dos recursos naturais e ambientais não naturais determinam os
limites do bem e do mal. Estas considerações têm graduações que vão do "certo", ou
do "bem", até o "errado" ou "mal". Junto com estas definições deveriam também
aparecer as punições ou reparações, mas, como área do direito ainda em fase juvenil,
os conflitos entre partes e entre interesses coletivos e indivíduos ficam muitas vezes
sem solução. As partes têm dificuldades em definir os valores em questão, e mesmo
os defensores públicos ainda não sabem definir multas e compensações, prevalecendo
geralmente o questionamento da parte que tirou proveito privativo em questionar os
valores envolvidos nos confrontos judiciais.
Quando se trata de gestão de bens comuns, a economia ambiental lida
principalmente com os processos de produção-consumo, onde os empreendimentos
têm papel relevante. A questão filosófica dos valores então pode ser mais bem tratada
pela ética das atividades empresariais. A ética é a moral ampliada para atividades
sociais e se refere ao bem comum. Uma atividade empresarial tem como pressuposto
primordial a obtenção de retornos financeiros positivos para quem investe. Ao
mesmo tempo, a sociedade delimita o que são boas práticas e aquelas danosas
socialmente, por meio de regulamentações e instrumentos de controle, que vão
gradualmente redefinindo valores econômicos de bens e funções ambientais. Entre os
empreendimentos que lançam mão de recursos ambientais para uso como fatores de
produção, como insumo ou como receptores de resíduos e de lixo, a ética também é
um campo ainda em construção. As certificações, entre elas as ISO 14000 e SA 8000,
contemplam as responsabilidades ambientais ecológicas e sociais e valorizam as
ações das empresas. Suas estruturas contemplam a gestão de conformidades e
atendem às "boas práticas" vigentes.
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1.2

VALORAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS

Para discutir os principais conceitos de valoração dos recursos ambientais são
apresentados a seguir os fundamentos do que é o desenvolvimento econômico
ecológico sustentável, é discutida a relação entre o mercado e os recursos ambientais,
apresentados aspectos sobre os valores que os recursos ambientais podem assumir,
sobre os investidores e a formação do valor do meio ambiente, e finalmente sobre
como estas atribuições de valor se processam.

1.2.1

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO
SUSTENTÁVEL

O conceito de desenvolvimento econômico ecológico sustentável envolve dois
importantes componentes:
• estratégias concretas desenvolvidas por pessoas nos seus modos de vida, em um meio
físico e cultural dado;
• estruturas e ferramentais para avaliação e conhecimento de estratégias alternativas de
manejo ambiental, da economia e pontos de vistas sociais.
A economia e o meio ambiente são duas formas de estudo de um mesmo objeto. Toda
ação econômica tem algum tipo de efeito no meio ambiente, e toda mudança
ambiental implica em impactos na economia. Por "economia" se refere à população
de agentes econômicos, às instituições tais como empresas e governos, e finalmente
às interações entre agentes e instituições tais como os mercados e ações públicas. Por
ambiente entende-se a biosfera, a atmosfera e a geosfera, toda as formas de vida, os
fluxos de energia e recursos materiais. As relações entre economia e ambiente se
realizam por meio de atividades humanas e é a sociedade que também sofre as
conseqüências e obtém os benefícios destas relações.

1.2.2

OS MERCADOS E OS RECURSOS AMBIENTAIS

O mercado é uma instituição de trocas, pela qual a sociedade lança mão para
organizar uma parte da sua atividade econômica. Mercados usam os preços para
relacionar demandas e disponibilidades de recursos, onde os interesses dos agentes
são difusos e mesmo diversos. No mercado perfeito as decisões econômicas deveriam
se dar numa combinação de otimização dos interesses em jogo, de maneira mais
eficiente possível. Em um processo descentralizado de decisões os recursos têm seus
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preços definidos em função da demanda e são alocados para aqueles que os queiram
e se dispõem a pagar mais. A "mão invisível de Adam Smith" comandaria estas
decisões otimizadas e otimizaria também as relações sociais.
Para muitas situações, entretanto, as regras do mercado não são as mais apropriadas
para regular as ações econômicas e sociais. Situações de monopólios, oligopólios e
pressões tipo dumping são regulamentadas pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), pois estariam em posições de realizar negócios em condições
desiguais. Grupos minoritários às vezes necessitam de proteção. Por exemplo,
crianças e idosos não podem estar submetidos a situações que caracterizam abusos de
suas capacidades de defesas e suas disponibilidades de contribuir socialmente.
Os recursos ambientais foram os primeiros objetos de estudo da ciência econômica,
pois sempre foram os principais alvos de demanda e sempre se soube que a sua
escassez limita a saúde e a qualidade de vida humana. Apesar disto, os economistas
acreditavam na infinitude dos recursos ambientais.
O mercado nesta situação de trocas desiguais falha e os preços não refletem as
demandas e restrições da sociedade para a alocação de recursos ambientais. Quando
ocorrem apropriações desiguais destes recursos, ou de suas funções, aqueles que se
apoderam destes recursos escassos passam a ter maiores poderes e conseqüentemente
maior valor de seu capital.
Ocorrem também disfunções quando existe uma superexploração dos recursos, sem
capacidade destes de se renovarem, perdendo assim toda a sociedade a capacidade de
acessar os atributos dos recursos e conseqüentemente o capital total.

1.2.3

OS VALORES DOS RECURSOS AMBIENTAIS

Até há alguns poucos anos atrás o meio ambiente não tinha valor, segundo aqueles
que dele usufruía para aumento de capital próprio. Ou tinha valor imensurável, para
aqueles amantes da natureza que pretendem unicamente preservá-la.
Para a maior parte dos exploradores capitalistas dos recursos ambientais o mais
importante é a primazia na extração de materiais e uso privilegiado de funções destes
recursos, sem que o resto da sociedade tenha a devida compensação pela redução dos
estoques não renováveis, ou das funções reduzidas. Os horizontes em longo prazo de
disponibilidades e capacidades dos recursos ambientais de se recuperarem não são
considerados nas contabilidades empresariais e mesmo das contas públicas.
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Por outro lado os ambientalistas clamam por justiça na distribuição dos acessos ao
meio ambiente, mas sem indicar claramente as relações econômicas que se dão, e
sem mesmo conhecer os valores envolvidos nas transações relacionados aos recursos
ambientais.
O mercado de recursos ambientais trabalha com informações incompletas sobre os
interesses sociais e empresariais (demandas) e a escassez (disponibilidades),
operando numa situação imediata de relação de competição pelos bens e sem
considerar a sustentabilidade dos recursos.
Neste mercado livre dos recursos ambientais existem três características econômicas
principais que ferem a igualdade de acesso aos recursos ambientas:
1. os recursos ambientais são passíveis de posse privada, mesmo em escala de
monopólios;
2. os benefícios do uso dos recursos são exclusivos do proprietário, dele podendo
fazer o uso que desejar para aumentar seu valor de mercado das funções
obtidas do recurso ambiental;
3. o proprietário dos recursos ambientais pode negociar livremente a posse dos
mesmos.
Assistimos hoje no Brasil a quase total liberalidade nos negócios nesta área, com os
preços de mercado estimados por empresas internacionais e negociados segundo
interesses empresariais do setor. Os interesses públicos ficam subordinados às
definições de imposições imediatas de preços de mercado dos investidores.

1.2.4

OS EMPREENDIMENTOS E O MEIO AMBIENTE

A posse e uso dos recursos ambientais por empresas privadas pressupõem que a
operação dê lucro para os investidores. Os negócios com capitais naturais e
investimentos privados em engenharia e operações podem disponibilizar recursos
para o público, que pagará pelos produtos, mas, em especulações e apropriações
privadas o público (interesses difusos) geralmente perde valores.
As operações produtivas de uso dos recursos ambientais de alta rentabilidade
financeira usualmente lançam mão de estratégias de atribuir aos cofres públicos as
operações de restabelecimento das condições ambientais degradadas, ou forçam
custos extras aos concorrentes usuários destes mesmos recursos. São as denominadas
externalidades.
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Quando a água de lavação de minérios vai ser usada por arrozeiros e ela está poluída,
as externalidades dos mineradores são os custos de perda de produtividade dos
arrozeiros. Quando estes últimos aplicam pesticidas nas quadras e estas vão ser
usadas por captações de granjeiros, as externalidades dos arrozeiros são os custos de
abertura de poços e da energia das bombas, arcados pelos granjeiros. Assim por
diante até que os pescadores percam as possíveis fontes de renda ao coletar peixes. Os
empreendimentos vão tirando valores dos recursos ambientais e passando adiante
custos, perdendo toda a sociedade por não regular estes usos, atribuindo
erroneamente ao mercado esta função.
A racionalidade nas decisões sobre como usar ou preservar recursos é de difícil
definição. Depende da cultura e da conjuntura social e econômica do grupo político
que tem o poder sobre o recurso ambiental.

PROCURE SABER
Investigue na sua região para saber sobre os conflitos
que existem entre empreendimentos e entre estes e a
coletividade. Como estão sendo resolvidos?

1.2.5

A ATRIBUIÇÃO DOS VALORES AOS RECURSOS
AMBIENTAIS

O conhecimento dos valores envolvidos nas operações e transações de recursos
ambientais é um desafio que a sociedade tem pela frente. Nas últimas décadas, os
povos de todas nações têm tomado consciência que seus recursos ambientais
necessitam ser mais bem avaliados economicamente, e que as sociedades lhes
atribuem mais valor que aqueles negociados pelos agentes econômicos. Agora, a
"mão invisível de Adam Smith" está agindo sobre nossa carteira de bens retirando
valores.
Quando se lida com situações de difícil mensuração da importância e do papel na
sustentação da vida dos recursos ambientais, tais como os ecossistemas e serviços da
biodiversidade, são entrelaçadas questões de ordem moral, de regras sociais e de
valores culturais.
A sociedade define, por meio de governos e legisladores eleitos, objetivos e metas
para uso e conservações do meio ambiente que implicam em benefícios e também em
custos diretos e indiretos.
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Os custos diretos são aqueles de engenharia, de serviços de manutenção e
conservação, de compra de direitos, ou seja, aqueles dispêndios de materiais, serviços
e direitos regulados pelo mercado e leis locais.
Os custos indiretos são restrições de acesso a funções e serviços, que deixam de ser
exercidos pela definição de preservação do recurso. A sociedade vislumbra benefícios
em um prazo mais extenso que se distribuirá a todos. Neste campo estão os bancos
genéticos, as possibilidades de melhor uso tecnológicas do recurso ambiental, as
funções exercidas de estabilizações ambientais que beneficiam a coletividade em
longo prazo, as funções edônicas, religiosas, culturais.
Os valores de bens e funções negociáveis podem ser expressos em termos financeiros.
A definição de quais bens e funções que podem ser negociados é feita pela sociedade
que tem o poder sobre o recurso. O termo fiduciário significa que o operador da troca
tem fé na moeda em uso e acredita que ela representa bem todos seus os valores em
questão.

REFLITA
No Plano Real foi instaurada a URV (Unidade de
referência de Valor) que preparou a sociedade e a
economia para a moeda do Real. As últimas moedas do
Brasil foram perdendo o valor e tiveram que ser
substituídas. Seria possível uma moeda única para o
mercosul, aos moldes da URV? Ou de uma nova moeda
comum, tal como o euro?
Quando existem condicionantes cujas escalas de valores implicam principalmente
em atribuições de ordem moral, cultural, religiosa e científicas sobre a relevância da
preservação e conservação do recurso, a valoração financeira não é a melhor
representação do real. Os valores podem ser representados em escalas
hierarquizadas, ou dentro de um contexto próprio à condição de sua própria
relevância. As comparações entre diferentes escalas e campos de referências se
tornam mais complexas. Para isto existem mecanismos de avaliações e de apoio à
tomada de decisões, programações dinâmicas e simulações que nos capacitam a
comparações e pareamentos com medidas de custos de obtenções de metas.
Os métodos científicos para valoração de custos e benefícios dos recursos ambientais
são todos novos, assim como o interesse social em conhecer estes valores. As
contabilidades empresariais também vêm estudando estes valores modernamente,
pois é ali que as melhores rentabilidades ocorrem.
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Para cada situação de estruturação do grupo social, e da definição das formas de uso
e posse dos recursos ambientais, devem ser estabelecidas as próprias escalas de
valores. Ou seja, o grupo social que detém o poder sobre o recurso ambiental define
as regras de seu uso e manejo, com as regras econômicas que melhor lhes favorecem.
Por outro lado, se ampliado radicalmente o grupo social, a humanidade deveria
estabelecer as regras globais. Mas as definições de disponibilidades interesses sobre os
recursos se dão principalmente localmente, com regulamentações necessárias
regionais e nacionais.
Para se chegar a valores de recursos ambientais temos que combinar muitos fatores,
conhecer importâncias de atributos, saber como são tomadas as decisões, conhecer
quem são os interessados, pesquisar sobre as implicações econômicas de uso dos
recursos, ter informações detalhadas sobre a dinâmica do ecossistema e da
sustentabilidade e das disponibilidades físicas do sistema.
As medidas dos recursos ambientais podem tomar formas diversas. Podem ser
expressas em unidades financeiras, podem assumir formas de fluxos energéticos,
podem ser expressas em quantidades do próprio bem medido, e ainda assumir
formas vagas e pouco definidas.
Como forma econômica, os bens ou funções ambientais primeiramente devem ser
considerados como valor pela sua escassez, pela sua utilidade para uso ou posse, ou
como tendo alguma importância social por cuja manutenção deva existir um
pagamento. O próprio não-uso do bem ou função é uma forma de pagamento, pois se
deixa de obter vantagens imediatas em função de ganho futuro ou de aumento de
valor coletivo.
A valoração de bens ou funções ambientais, para que seja completa, tem de
contemplar quatro aspectos:

G ESTÃ O

-

o valor de uso imediato e suas formas comerciais, ou potenciais, cujos valores
financeiros possam ser apurados;

-

o valor de opção de uso imediato ou a possibilidade contrária de economizar o
bem para uso futuro ou mesmo o não-uso;

-

o valor que o bem ou função tem como capital do próprio ecossistema, cuja
extração ou manejo determina perda de qualidade ou redução do ecossistema;

-

o valor que a sociedade atribui culturalmente ao bem ou função, cuja
manutenção interessa e na qual serão investidos esforços e recursos.
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Seria ideal que toda e qualquer avaliação de interferência em recurso ambiental
contivesse um estudo diagnóstico da valoração completa dos possíveis resultados das
ações. Nesta situação, cada item ambiental que seja fator de produção deveria ser
analisado e receber valoração de acordo com disponibilidades, suas funções
intrínsecas nos ecossistemas e das demandas sócio-econômicas. Deveriam também
ser analisadas as dinâmicas dos ecossistemas em espaço de tempo, em condições de
tendências e sujeitos a eventos adversos.
As medidas de valoração econômica dos ecossistemas podem ser classificadas nos
seguintes grupos: os preços, as relações custo-benefício e custo-efetividade, as
medidas de produtividade, o rendimento energético, o ecossistema como capital, os
valores incertos e os valores dos ecossistemas no tempo.
A seguir são discutidos os instrumentos econômicos de controle e gestão ambiental,
que utilizam estes conceitos sobre valores apresentados nesta seção.

REFLITA

1. O conceito da terra como uma nave, que tem recursos
finitos e muitos deles não renováveis, se contrapõe à
crença na ciência que resolverá problemas e
disponibilizará mais recursos. Quais seriam os valores
"justos" dos minerais energéticos em ambas as
abordagens?
2. A economia da água pode ser resumida a um aspecto
técnico?
3. Os empreendimentos privados na área de abastecimento de água e tratamento de esgotos estão em
fase de "compra" das empresas públicas em
dificuldades. Seria possível e viável a existência destas
empresas públicas do setor? Como seria um modelo
misto público-privado?
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DESTACAR

Quando a sociedade fica prenhe de nova cultura, e a assume como
intrínseca ao seu inconsciente coletivo, neste processo também incorpora
novas formas de atribuir valores ao seu repertório e altera os valores
anteriores.
Ecologia e economia são disciplinas complementares e dedicam-se aos
estudos e gerenciamentos dos mesmos objetos, os recursos e processos
ambientais, sendo demandados, usados e distribuídos por indivíduos e
grupos.
Os recursos ambientais foram os primeiros objetos de estudo da ciência
econômica, pois sempre foram os principais alvos de demanda e sempre se
soube que a sua escassez limita a saúde e a qualidade de vida humana.
Apesar disto, os economistas acreditavam na infinitude dos recursos
ambientais.
O mercado de recursos ambientais trabalha com informações incompletas
sobre os interesses sociais e empresariais (demandas) e a escassez
(disponibilidades), operando numa situação imediata de relação de
competição pelos bens e sem considerar a sustentabilidade dos recursos.
Quando a água de lavação de minérios vai ser usada por arrozeiros e ela
está poluída, as externalidades dos mineradores são os custos de perda de
produtividade dos arrozeiros. Quando estes últimos aplicam pesticidas nas
quadras e estas vão ser usadas por captações de granjeiros, as
externalidades dos arrozeiros são os custos de abertura de poços e da
energia das bombas, arcados pelos granjeiros. Assim por diante até que os
pescadores percam as possíveis fontes de renda ao coletar peixes.
Os métodos científicos para valoração de custos e benefícios dos recursos
ambientais são todos novos, assim como o interesse social em conhecer
estes valores.
Seria ideal que toda e qualquer avaliação de interferência em recurso
ambiental contivesse um estudo diagnóstico da valoração completa dos
possíveis resultados das ações. Nesta situação, cada item ambiental que
seja fator de produção deveria ser analisado e receber valoração de acordo
com disponibilidades, suas funções intrínsecas nos ecossistemas e das
demandas sócio-econômicas.
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I N S T R U M EN T O S
ECONÔMICOS DE
CONTROLE E GESTÃO
AM BIEN TAL

Neste capítulo serão apresentados os instrumentos econômicos de gestão ambiental.
Inicialmente é tratada a gestão pública direta com seus instrumentos financeiros,
bem como os outros instrumentos de autorizações, licenças, compras, contratos,
compensações e determinações de ações mitigadoras. Em seguida é abordada a
estrutura do controle empresarial para a gestão ambiental.
Os recursos ambientais têm no Brasil duas estruturas de gestão, que se sobrepõem. A
gestão pública dos bens e funções ambientais sob controle e jurisdição dos governos,
que é feita com base em legislação e regulamentação moderna, mas, com recursos e
direção fraca e dominada em parte por interesses corporativos empresariais. A gestão
empresarial privada dos recursos ambientais é, contrariamente à gestão pública,
exercida com rigor e controle pelas grandes empresas, e desperdiçadora e poluidora
nos casos de pequenos empreendimentos, principalmente os rurais e de mineradores.
O poder público lança mão de vários instrumentos econômicos para fazer as
regulações na área ambiental. São as taxas, licenças, multas e punições. Existem
também mecanismos de mercado, onde empreendimentos podem negociar reduções
de usos depredatórios de recursos ambientais e de diminuições de poluição,
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vendendo e comprando posições. Existem ainda os subsídios, que visam capacitar
mudanças tecnológicas e incentivos para determinados sistemas produtivos
ambientalmente se tornarem mais saudáveis. Em determinadas situações o poder
público intervém mesmo proibindo atividades de manejo de recursos ambientais.

2.1

GESTÃO ECONÔMICA AMBIENTAL
PÚBLICA DIRETA

As gestões econômicas ambientais públicas diretas são relações econômicas
estabelecidas entre governos e o público, quando os governos gerenciam recursos
ambientais por meio de instituições criadas para tal. Exemplos são as companhias de
águas e esgotos, órgãos de gestão de recursos florestais e de terras da união e dos
governos estaduais e municipais, fundações e empresas de gestão ambiental e o
instituto IBAMA.
Os instrumentos financeiros de controle e gestão ambiental direta dos recursos, bens
e funções sob domínio público são as tarifas, taxas, indenizações e multas.
Os principais instrumentos econômicos usados para a gestão, que não os financeiros,
são as autorizações e licenças, compensações e ações mitigadoras.

2.1.1

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE CONTROLE E
GESTÃO AMBIENTAL DIRETA

Os principais instrumentos financeiros de controle e gestão ambiental direta que
serão vistos são as taxas, tarifas, indenizações e multas.
As taxas são instrumentos financeiros de cobrança pelo bem ou recurso,
independente da medida (quantidade) de uso dos mesmos pelos cidadãos e
empresas. As taxas devem ser decretas e autorizadas em Lei. São serviços postos à
disposição do contribuinte e pagos mesmo que ele não o utilize diretamente. Alguns
municípios (p. ex. Valença-RJ) cobram taxas pelo uso de água de abastecimento,
independente do volume. Existem também as "taxas sociais" de água e energia
elétrica, que são valores subsidiados cobrados sem que haja medição de consumo, em
regiões sabidamente carentes.
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As tarifas são preços públicos cobrados do usuário por um serviço facultativo que lhe
é prestado. O serviço deve ser bem definido e bem mensurado e somente cobrado
pela quantidade efetivamente utilizada pelo usuário. As tarifas de água e esgotos são
exemplos evidentes. Em alguns países ocorre a cobrança pela retirada e tratamento de
resíduos sólidos de residências em função de seu volume e peso.
As indenizações são valores arbitrados, equivalentes àqueles do dano ambiental, nas
quais o infrator repara financeiramente o interesse lesado. A definição do montante
financeiro equivalente é difícil e questionável pela parte infratora. No arbítrio
judicial são designados peritos, que indicarão valores financeiros.
As multas ambientais são instrumentos financeiros de uso controverso e restrito.
Dependem do tipo de "mau uso" do bem ou recurso, da intenção de dolo, da extensão
do dano, da capacidade de recuperação do bem ou recurso em questão e dos valores
financeiros atribuídos aos mesmos pelo mercado. Muitas empresas questionam a
falta de regulamentação da definição da infração, outras acatam a multa e
questionam seu valor na justiça (comunicação pessoal de analista do IBAMA).
Entretanto, elas existem e são temidas. Empresas públicas podem impor restrições
em negócios com empreendimentos em débito com suas obrigações com o governo
ou união.
O IBAMA permite que multas ambientais possam ser convertidas em ações diretas e/
ou indiretas de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
O infrator pode destinar o valor da multa em uma ação voltada para a preservação do
meio ambiente.

2.1.2

OUTROS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE
CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL DIRETA

As autorizações e licenças, compras e contratos, compensações e ações mitigadoras
são outros instrumentos econômicos de controle e gestão ambiental direta por parte
do estado.
Autorização (ou licença ambiental) é ato administrativo discricionário e precário,
pelo qual o Poder Público possibilita ao particular a realização de determinada
conduta ou atividade ou a utilização de bens particulares ou públicos. Seu caráter
arbitrário determina ganhos econômicos para quem recebe a concessão, sendo que o
poder público que administra os bens e funções ambientais controla o tipo e extensão
da exploração destes recursos, como também os valores financeiros recebidos por
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estas autorizações. O caráter precário indica que o controle da decisão sobre a
continuidade da autorização fica com o poder público, podendo ser revogada caso os
interesses públicos estiverem sendo logrados.

Para saber mais:

Leia o trabalho da Promotora de Justiça - SP, Ana Paula Fernandes Nogueira
da Cruz, em http://www.mp.sp.gov.br/justitia/C%C3%8DVEL/civel%2045.pdf
As compras e contratos dos órgãos públicos representam parte substancial de todos os
negócio do país, de federais a municipais. Por força de regulamentações legais
algumas destas transações já contemplam o atendimento critérios socioambientais,
enquanto outros destes atendimentos ainda são realizados por vontade política de
governantes. As compras da PETROBRAS e associadas devem ter em suas licitações
o requisito de certificação da ISO 14000 dos fornecedores. A prefeitura da cidade de
São Paulo determinou em agosto de 2002 uma ordem interna priorizando a compra
de papel reciclado, a incorporação da administração a programas de uso racional de
água e energia, só comprar madeira com certificação ambiental e a priorizar nos
negócios as empresas e bens certificados ambientalmente.

PROCURE SABER
As compras dos órgãos públicos municipais e estaduais
representam parcelas importantes da economia local.
Verifique quais são os critérios atuais para compras de
seu município. Estes critérios contemplam a questão
ambiental?
As compensações são instrumentos econômicos pelos quais o poder público impõe
ação ao infrator medidas de recuperação ou melhorias ambientais, devidas em razão
do dano. No caso de substituição de multas do IBAMA, a ação pode consistir na
execução de projetos técnicos aprovados previamente pelo órgão para melhorar a
qualidade do meio ambiente. Eles deverão ser implantados em local diverso do da
ocorrência do dano ou da degradação.
As ações mitigadoras são atividades a serem exercidas em função de dano ambiental,
para atenuar os efeitos do mesmo. Como instrumento econômico, estas ações
diminuem perdas nos recursos ambientais e por extensão aos que dele se aproveitam.
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O governo federal do Brasil implementa também as políticas ambientais por meio de
seus principais agentes econômicos, que são os órgãos financeiros e bancos públicos
sob controle federal.
A Lei n.° 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente trata em seu
artigo 12, dos financiamentos, créditos e incentivos, implementados pelos órgãos de
financiamento governamental, como condicionados na habilitação de aprovação de
projetos, benefícios e licenciamentos ao cumprimento de normas, critérios e padrões
do CONAMA. Estes créditos e financiamentos se tornam instrumentos de
desenvolvimento, política e controle ambiental, instrumentados pelos estudos prévios
de impacto ambiental, seus acompanhamentos e monitoramentos, para deferimentos
destes créditos, como já vem ocorrendo no Banco Mundial.
Desde 1995 existe o Protocolo Verde, compromisso das instituições financeiras do
Governo Federal atuar de forma preventiva, desde a análise inicial do projeto até a
sua efetiva implementação, para que, além da manutenção ou da instituição de
exigências legais e da incorporação dos custos ambientais nas análises de projetos, os
bancos podem promover a recuperação e proteção do meio ambiente, por meio de
linhas de financiamento específicas. Em anexo está um artigo que apresenta este
protocolo de forma detalhada, bem como a "Carta de princípios para o
desenvolvimento sustentável" assinadas por estes bancos.

REFLITA
No apêndice deste trabalho está o documento do
"Protocolo Verde". É uma auto declaração, com
compromissos a serem cumpridos, mas sem definições
de metas e punições em caso de descumprimentos. Este
protocolo substituiria a regulamentação do setor?
Um importante instrumento do governo brasileiro na implementação da Política
Nacional de Meio Ambiente é o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), que
tem atuação tem atuação todo o território nacional. Este fundo é um importante
agente para financiamentos da administração pública, ONGs e para a sociedade.
Seus recursos são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
acordo de cooperação técnica com o Reino Unido dos Países Baixos, 10% das multas
por crimes e infrações ambientais arrecadas pelo IBAMA, recursos provenientes da
participação especial relacionados com a preservação do meio ambiente e
recuperação de danos ambientais causados pelas atividades da indústria do petróleo,
dotações orçamentárias da União, doações e contribuições em dinheiro.
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CONTROLE EMPRESARIAL DA GESTÃO
AMBIENTAL

A privatização dos recursos e funções ambientais é permitida em parte no Brasil, mas
sempre sob controle do poder público. A posse privada de bens naturais, manejados
ou não, é uma das bases da economia brasileira, como a mineração e uso hídrico para
geração de eletricidade. A exceção de controle público dos recursos naturais é a posse
da terra, que é bem fundamental nos processos agropecuários, florestais e
especulativos. As atividades empresariais visam lucros e são regidas em geral por
conceitos éticos pouco afeitos aos preceitos de sustentabilidade ambiental e de
eqüidade social.
Os principais instrumentos econômicos públicos de controle da gestão empresarial
de recursos ambientais são os subsídios, incentivos, tributações, certificados
transacionáveis e controle de processos e produtos.
Os subsídios e incentivos são instrumentos econômicos que deveriam orientar os
empreendimentos para reduções de usos de recursos ambientais escassos, de poluição
e de outros danos ambientais. Podem tomar formas diversas. Podem estar em forma
de isenções fiscais, de financiamentos a baixas taxas de juros, de composição
acionária facilitadora e até mesmo de alocação de recursos financeiros a fundo
perdido.
Segundo CAIRNCROSS (1992), em todos os países os governos subsidiam
deliberadamente o desperdício de recursos naturais, especialmente água, energia
elétrica, agricultura e silvicultura. A retirada destes subsídios já seria um incentivo
para a sustentabilidade ambiental destes sistemas. Subsídios também são conhecidos
meios para ineficácias, falta de transparências, privilégios e corrupções.
Os financiamentos subsidiados para mudanças em processos e produtos são formas
econômicas de alavancar modernizações e atenuar efeitos ambientais adversos, sem
que o empreendimento deixe de ser competitivo no mercado.
Os certificados transacionáveis são instrumentos em forma de licenças
comercializáveis para emissões poluidoras ou de uso de recursos ambientais. Desta
forma, uma região, ou ecossistema, ou recurso que está em estado próximo ao de
saturação fica com uso limitado e mesmo com possibilidade de redução de carga.
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O controle de processos e produtos é uma forma econômica de intervenção no
mercado, obrigando os empreendimentos a efetivarem investimentos de recursos e
esforços no sentido de realizar melhorias que reduzam poluição, uso excessivo de
recursos escassos ou danosos ao meio ambiente. Exemplos são os controles de CFCs
e de composição da gasolina.

REFLITA

1.Uma multa aplicada a uma empresa pública tira
recursos desta empresa e os guarda no Tesouro da
União, onde podem ser contingenciados. Qual seria
uma solução para definir punições e alocações de
valores arrecadados?
2.Como combinar taxas e tarifas? Em que situações usar
uma ou outra?
3.Os subsídios aos empreendimentos que usam recursos
ambientais são largamente utilizados nos países ricos.
Por que razão não também os utilizar aqui? Quais
seriam os critérios norteadores destas concessões?
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Os principais instrumentos financeiros de controle e gestão ambiental direta
que serão vistos são as taxas, tarifas, indenizações e multas.
As autorizações e licenças, compras e contratos, compensações e ações
mitigadoras são outros instrumentos econômicos de controle e gestão
ambiental direta por parte do estado.
As compensações são instrumentos econômicos pelos quais o poder público
impõe ação ao infrator medidas de recuperação ou melhorias ambientais,
devidas em razão do dano.
As ações mitigadoras são atividades a serem exercidas em função de dano
ambiental, para atenuar os efeitos do mesmo. Como instrumento
econômico, estas ações diminuem perdas nos recursos ambientais e por
extensão aos que dele se aproveitam.
A posse privada de bens naturais, manejados ou não, é uma das bases da
economia brasileira, como a mineração e uso hídrico para geração de
eletricidade. A exceção de controle público dos recursos naturais é a posse
da terra, que é bem fundamental nos processos agropecuários, florestais e
especulativos.
Os principais instrumentos econômicos públicos de controle da gestão
empresarial de recursos ambientais são os subsídios, incentivos, tributações,
certificados transacionáveis e controle de processos e produtos.
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MECANISMOS DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA

Neste capítulo são discutidos os mecanismos de compensação financeira pelos quais
os grupos sociais que sofrerem prejuízos em razão de obras hidráulicas de grande
porte e exploração de petróleo e gás natural serão reparados pelo estado e por quem
obtém vantagens destas explorações.
A Constituição Federal, em seu Capítulo II, Art. 20, define os bens da União e
assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa
exploração. Neste caso a compensação funciona como uma distribuição de riquezas e
como mecanismo de reparação pelos danos derivados de represamento de rios e
poluição por exploração e processamentos de minerais.
Outros mecanismos de compensação financeira são aqueles nos quais
empreendimentos poluidores, ou que usam excessivamente recursos ambientais em
detrimento de outros, paga por estes usos. O poluidor indeniza os que sofrem perdas
econômicas, culturais e danos à saúde. Em uma estrutura de mercado este
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reconhecimento é sempre contestado, necessitando sempre o sofredor do dano de
buscar auxílio judicial.
A regulamentação do pagamento da compensação financeira instituída em Lei foi
feita pelo Decreto Nº 1 de 11.01.1991, que regulamenta o pagamento de
compensação financeira instituída pela lei n.º 7990-89, e rege-se pelos dispostos nos
artigos seguintes.

3.1

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PARA A
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 2º. A compensação financeira devida pela utilização de recursos hídricos para fins de geração

de energia elétrica será de 6% (seis por cento) sobre o valor da energia produzida.

Art. 5º. A compensação financeira de que trata o art. 2º deste Decreto será paga, mensalmente,

pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia
elétrica ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, bem assim ao
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE e à Secretaria da Ciência e
Tecnologia - SCT, nos seguintes percentuais:
I - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
II- 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municípios;
III- 8% (oito por cento) ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE;
IV- 2% (dois por cento) à Secretaria da Ciência e Tecnologia - SCT.

Saiba Mais:

A LEI No 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, no seu artigo Art. 28 mudou o art. 17 da Lei no 9.648,
de 27 de maio de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a Lei no 7.990,
de 28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o
valor da energia elétrica produzida, a ser paga por titular de concessão ou autorização para
exploração de potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos
territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham
áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da
União."...
"II- setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia produzida serão destinados ao
Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos
termos do art. 22 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei."
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SITUAÇÃO ATUAL DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

As contribuições de recursos financeiros, através da compensação financeira e do
pagamento pelo uso da água, totalizando 6,75% do valor da energia elétrica
produzida, vêm tendo curvas ascendentes de contribuição, a exemplo da COPEL
que iniciou com R$ 19 milhões/ano em 1999 e tem uma estimativa de pagamento da
ordem de R$ 50 milhões para o ano de 2003. A ANEEL, como agente regulador
destes números, confirma estas cifras, que para o ano de 2002 são superiores a R$ 500
milhões. Dos recursos referentes ao 6,0%, R$ 212 milhões (45%) vão diretamente
para os Municípios afetados pela construção das hidrelétricas, e apesar das realidades
relativas ao esgotamento doméstico e a grave conseqüência sobre os cursos de água,
nenhum Município tem legislação que vincule, pelo menos parcela destes recursos,
para a preservação das águas.
Outros R$ 212 milhões (45%) vão diretamente para os Estados. O Estado de São
Paulo faz uma vinculação desses recursos e aplica 70% dos recursos que recebe de
acordo com priorização dada pelos Comitês de Bacias, em projetos para recuperação
da qualidade e quantidade das águas. Em Minas Gerais, embora exista um fundo
específico para que 45% destes recursos sejam aplicados nas bacias hidrográficas,
entraves legais e burocráticos não deixam este fundo se efetivar. No Paraná todo o
recurso recebido dessa compensação está, num prazo de 20 anos, destinado ao
pagamento de dívidas deste Estado com a União. No Tocantins se pretende
estabelecer uma vinculação aos moldes dos Estado de São Paulo e Minas Gerais e o
Pará que está usando estes recursos financeiros para a construção da eclusa de
Tucurui.
Do total dos 6%, 10% vão para a União, sendo que aproximadamente R$ 14 milhões
(3% dos 10%) vão para o MMA. Parcela significativa destes recursos foram
contingenciados, a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério, que tem dentre as
suas funções a de cuidar da Política Nacional de Recursos Hídricos e de SecretariaExecutiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH apresentou um
orçamento anual de pouco mais R$ 2 milhões. Ao contrário das curvas de
contribuição das concessionárias, a curva da receita orçamentária da SRH/MMA é
descendente de 1999 a 2002.
Outros R$ 14 milhões deveriam ir para o Ministério de Minas e Energia -MME, com
vistas inclusive à manutenção da rede hidrometeorológica do país. O Ministério não
recebeu estes recursos. Inclusive apresentou ofício no qual o MME encaminha ao
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Ministro do Planejamento, denúncia da paralisação da rede de informações por
absoluta falta de recursos financeiros.
Ainda, dos 10% destinados à União, R$ 18 milhões deveriam ser destinados ao
Ministério Ciência e Tecnologia - MCT, para o Fundo de Ciência e Tecnologia para
Recursos Hídricos – CT-Hidro. O recurso foi contingenciado.

PROCURE SABER

O sítio http://www.cnrh-srh.gov.br/ do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos publica as atas e resoluções de seu conselhos.
Faça uma consulta à Câmara técnica de cobrança pelo uso
de recursos hídricos e conheça as últimas deliberações que
tenham implicações sobre a sua região
Os 0,75% do total percentual de 6,75%, representou no ano de 2002, R$ 58,8 milhões.
Estes recursos deveriam ir diretamente para a Agência Nacional de Água - ANA.
Entretanto, destes foram contingenciados R$ 33 milhões, restando apenas R$ 25,8
milhões. De acordo com a Lei N.º 9.984/00, os recursos aplicáveis devem ser de
acordo com o art. 22 da Lei N.º 9.433/97, portanto prioritariamente na bacia de
origem e em planos e projetos definidos nos comitês de bacia. Entretanto, a ANA
aplicou estes recursos de obedecendo a priorização determinada pela própria
Agência.

3.2

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Art. 13. A compensação financeira devida pelos detentores de direitos minerários a qualquer

título, em decorrência da exploração de recursos minerais para fins de aproveitamento
econômico, será de até 3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante da
venda do produto mineral, obtidos após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e
antes de sua transformação industrial.
§ 1º O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias minerais, será de:
I- minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio 3% (três por cento);
II- ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o
disposto no inciso IV deste artigo;
III-pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois
décimos por cento);
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IV-ouro: 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, isentos os
garimpeiros.
§ 2º A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da seguinte
forma:
I- 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito Federal;
II- 65% (sessenta e cinco por cento) para os Municípios;
III-12% (doze por cento) para o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, que
destinará 2% (dois por cento) à proteção ambiental nas regiões mineradoras, por
intermédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, ou de outro órgão federal competente, que o substituir.
§ 3º O valor resultante da aplicação do percentual da compensação financeira será considerado,
em função da classe e substância mineral, na estrutura de custos, sempre que os preços forem
administrados pelo Governo.

3.3

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, DO XISTO
BETUMINOSO E DO GÁS NATURAL

Art. 17. A compensação financeira devida pela Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS e suas

subsidiárias aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás natural extraídos de seus respectivos
territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres
de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela PETROBRÁS, será
paga nos seguintes percentuais:
I 3,5% (três e meio por cento) aos Estados produtores;
II 1,0% (um por cento) aos Municípios produtores;
III 0,5% (cinco décimos por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas
ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural.
Art. 18. É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios

confrontantes quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás natural forem extraídos da plataforma
continental, nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no art. anterior, sendo:
I 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal;
II 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou
terrestres de embarque de óleo bruto ou gás natural operadas pela PETROBRÁS.
III 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios confrontantes e suas respectivas áreas
geoeconômicas;
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IV 1,5% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encarregados de
fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas;
V 0,5% (meio por cento) para constituir um Fundo Especial, a ser distribuído entre os
Estados, e Municípios.

REFLITA
1. As compensações financeiras foram criadas para distribuição de riquezas e reparação pelos danos
derivados de represamentos de rios e poluições. No
entanto, em muitas situações os benefícios derivados
de obras e das instalações superam estes custos.
Comente sobre se é justo esta compensação
indiscriminada.
2. As porcentagens de distribuição dos recursos arrecadados pela utilização de recursos hídricos foram
definidos em Lei. Comente sobre estes valores e sobre
a regulamentação da aplicação destes recursos pelos
estados e municípios.
3. Reflita sobre a questão dos contingenciamentos dos
recursos federais e faça sugestões sobre como
garantir que os recursos sejam destinados como na
forma da Lei.
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DESTACAR

Neste caso a compensação funciona como uma distribuição de riquezas e
como mecanismo de reparação pelos danos derivados de represamento de
rios e poluição por exploração e processamentos de minerais.
Em uma estrutura de mercado este reconhecimento é sempre contestado,
necessitando sempre o sofredor do dano de buscar auxílio judicial.
A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a
Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser
paga por titular de concessão ou autorização para exploração de potencial
hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos
territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia
elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos
reservatórios, e a órgãos da administração direta da União.
Os recursos aplicáveis devem ser de acordo com o art. 22 da Lei N.º 9.433/
97, portanto prioritariamente na bacia de origem e em planos e projetos
definidos nos comitês de bacia.
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4

PR I N C Í PI O S
“ P O L U I D O R- P A G A D O R ”
E “USUÁRIOPAGADOR ”

O princípio "poluidor-pagador" estabelece que os custos de recuperação e reparação
dos danos ambientais sejam arcados por quem diretamente os causou. Estes custos
devem ser estimados pelo poder público, em valores suficientes para que o meio
ambiente retorne às condições anteriores ao dano e promova ainda sua melhoria com
atividades de prevenção e de repressão ao dano. É um princípio punitivo, que visa
desestimular o agente poluidor e ressarcir a coletividade pelos danos.
O princípio "usuário-pagador" não pressupõe dano evidente, mas cobra-se o uso dos
recursos ou funções ambientais com fins econômicos. Como a apropriação ocorre em
favorecimento privado, ou de parcela da população, a coletividade deve ser
compensada por este uso privado, e destinado ainda recurso financeiro para
pesquisas e recuperação do estado do recurso ambiental usado.
Estas duas abordagens têm foco microeconômico e tratam de aspectos ambientais e
econômicos dissociados das questões sociais e de políticas macroeconômicas. Mesmo
o aspecto ambiental é visto em parte, considerando-se que a as reparações podem ter
suas equivalências em moeda facilmente discerníveis pelo poder público. Busca-se
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simular um mercado hipotético de bens e valores ambientais e financeiros
intercambiáveis.
Para uma melhor compreensão de aspectos relacionados à cobrança da água, ver o
Quadro 1, onde Marilena Lazzarini propõe subsídios e gratuidade na distribuição de
água quando houver inadimplência e situação de carências de renda.

TODOS DEVEM TER ACESSO AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E LUZ

Marilena Lazzarinia
Uma campanha de orientação sobre os direitos dos usuários serviços públicos essenciais,
realizada pelo Idec, trouxe à tona um problema ainda negligenciado, mas que atinge
uma significativa parcela dos brasileiros: a dificuldade de acesso à água e à luz. Após a
veiculação da campanha em emissoras de rádio e televisão, consumidores entraram em
contato com o instituto para relatar casos de corte do fornecimento de água e energia
por inadimplência. Muitas também foram as dúvidas em relação à política tarifária de
energia elétrica.
No primeiro caso, já que se trata de um bem essencial à vida, o abastecimento de água
não deve ser interrompido, mesmo sob a justificativa de atraso no pagamento.
Uma cota mínima, portanto, deve ser assegurada para as famílias de baixo poder
aquisitivo. A mesma regra vale para o fornecimento de energia elétrica, cuja
continuidade do serviço é um direito de todo cidadão.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a distribuição gratuita de água
quando a renda familiar for inferior a um determinado patamar. A OMS aconselha ainda,
que uma quantidade mínima de água seja fornecida gratuitamente à famílias em
situação de inadimplência.
Para garantir o acesso ao consumo de água, o Idec propõe que haja subsídios
progressivos nas tarifas para consumidores residenciais de baixa renda.
Quanto à tarifa de energia elétrica, é necessário que o preço seja compatível com a
realidade socioeconômica do País.
Informativo
Instituto de previdência Municipal de São Paulo, Novembro 2002

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/empresas_autarquias/imprem/vidaprev/2002/11_boletim/0006.
a.

Coordenadora-executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do consumidor (IDEC).

Uma das vantagens do uso dos princípios em questão é que as reparações físicas,
ações de prevenções e repressões podem serem expressas em unidades não
financeiras. Outra vantagem é que a cobrança em razão da poluição e uso dos
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recursos ambientais induz à racionalização do manejo destes recursos, inibindo
demandas excessivas e danosas, onde o recurso não suporta.
No caso da aplicação destes princípios não caberia a cobrança de taxas, pois isto
implicaria na tributação de todos usuários, independente de sua participação no uso
dos recursos ambientais. As tarifas, cobranças em razão das medições de uso, devem
ser estipuladas em valores financeiros equivalentes às estimações de valores
(definições econômicas e sociais) de unidades do recurso ambiental poluído, ou
usado. Estas estimações últimas estão sendo alvo de pesquisas multidisciplinares,
que envolvem economistas, ecólogos, sociólogos, matemáticos,.... e ainda apresentam
resultados controversos.
Na definição dos valores financeiros a serem cobrados ainda devem ser considerados
fatores empresariais tais como; a disponibilidade de tecnologia, capacidade
econômica empresarial de atender aos padrões exigidos, responsabilidade social em
relação ao empreendimento, bem como os interesses públicos e responsabilidades
fiscais (poder público).
No campo da ecologia e meio ambiente devem ser consideradas as; capacidades de
suporte dos ecossistemas, resiliência, fragilidades, relevâncias ecológicas, estoques e
disponibilidades de recursos.
No campo social devem ser consideradas; cultura do grupo local e regional,
importância do recurso ambiental na economia formal e informal, classes sociais e
usos que fazem dos recursos e a capacidade de adequação dos indivíduos e do grupo
a usos mais racionais do recurso.

REFLITA

1. O princípio poluidor-pagador estabelece uma relação
direta entre o dano e o agente causador. A aplicação geral
deste princípio pode penalizar comunidades carentes e
sem recursos para pagar sua poluição, mas, aponta
claramente para a justeza do pagamento em casos de
empreendimentos que abusam do meio ambiente. Como
seriam os critérios para aplicação, e em que grau, deste
princípio?
2. O princípio usuário-pagador pode caracterizar erroneamente um indivíduo, ou empreendimento, como o
usuário principal dos recursos hídricos. Como poderia ser
cobrado o uso do recurso em toda a cadeia que se
beneficia do mesmo?
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O princípio "poluidor-pagador" estabelece que os custos de recuperação e
reparação dos danos ambientais sejam arcados por quem diretamente os
causou.
O princípio "usuário-pagador" não pressupõe dano evidente, mas cobra-se
o uso dos recursos ou funções ambientais com fins econômicos.
Uma das vantagens do uso dos princípios em questão é que as reparações
físicas, ações de prevenções e repressões podem serem expressas em
unidades não financeiras. Outra vantagem é que a cobrança em razão da
poluição e uso dos recursos ambientais induz à racionalização do manejo
destes recursos, inibindo demandas excessivas e danosas, onde o recurso
não suporta.
As tarifas, cobranças em razão das medições de uso, devem ser estipuladas
em valores financeiros equivalentes às estimações de valores (definições
econômicas e sociais) de unidades do recurso ambiental poluído, ou usado.
No campo da ecologia e meio ambiente devem ser consideradas as;
capacidades de suporte dos ecossistemas, resiliência, fragilidades,
relevâncias ecológicas, estoques e disponibilidades de recursos.
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VAL O R E S T A N G Í V E I S E
INTANGÍVEIS
OBJETIVOS

Apresentar e discutir temas relacionados às estimações de
valores de bens e recursos ambientais que são facilmente
percebidos e negociados economicamente, e aqueles
cujas avaliações como elementos econômicos são de
difíceis percepções e estimações. Para realizar estas
avaliações de ativos e passivos, bem como das
externalidades, são apresentados conceitos de preços de
mercados, preços comparativos, preços ocultos,
valorações contingentes e métodos indiretos tais como os
de preços hedônicos, avaliações tipo dose-resposta,
custos evitados, custos de reparação e custos de viagem.
Para estimar os valores dos bens e recursos intangíveis
são apresentados os conceitos dos métodos multicriteriais,
as medidas e diferenciais de produtividade, de
rendimento energético (ou entrópico), do ecossistema
como capital e destes valores no tempo.
No senso comum da economia e da contabilidade, os bens tangíveis são aqueles que
têm existência física e podem ser avaliados financeiramente. Os bens intangíveis são
aqueles que não têm existência física, tal como as patentes e marcas.
Os bens são definições sociais de mercadorias ou serviços que têm valor em função
de necessidades e demandas. Na área de meio ambiente podem existir elementos e
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funções que, apesar de suas existências físicas e de demanda objetiva por seus usos e
posses, são de difíceis definições de valores, principalmente os financeiros. Estes bens
se situam em regiões nebulosas de estimações de valores, entre classificações de
tangíveis e intangíveis. Entretanto, podem ser apurados custos e benefícios
associados à existência e uso dos recursos ambientais.
Quando os bens ambientais estão sendo comercializados, e há um mercado
estabelecido, a apuração dos valores pode ser referenciada inicialmente pelos preços.
Entretanto, os mercados invariavelmente estão sendo manipulados pelos principais
operadores, podem estar ocorrendo monopólios ou oligopólios, o mercado pode estar
sendo regulado por medidas de governo e também podem estar ocorrendo bolhas de
sobre ou subvalorizações.
Quando os bens ambientais estão sendo usados coletivamente, ou reservados por
decisão pública e existe uma demanda maior que a oferta destes bens, ou ainda uma
demanda acima da capacidade de suporte destes bens, seus valores são de percepção
difusa e realizar inferências neste caso se parece com a classificação dos bens
intangíveis. Entretanto, é possível conhecer estes valores econômicos fora do campo
financeiro, sendo os valores estimados nos próprios campos de referências (ou
medidas) do aspecto avaliado. É possível ainda operar estes valores fora da referência
financeira, usando ferramentas das teorias de conjuntos da lógica difusa e a
simulação dinâmica.

5.1

OS PREÇOS E AS EXTERNALIDADES

A escola econômica chamada neoclássica pressupõe que os problemas relacionados
ao meio ambiente são devidos à falhas no mercado e à intervenção do estado.
O mercado é uma instituição de trocas que deveria servir para organizar as atividades
econômicas. Mercados perfeitos usariam os preços para relacionar as demandas com
as ofertas ordenando as decisões numa maneira eficiente, otimizando o uso dos
recursos e a satisfação da sociedade. O mercado perfeito é um processo
descentralizado de decisões e trocas, alocando recursos com vantagens mútuas e
maximização dos ganhos sociais.
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Para o meio ambiente os mercados falham quando os preços não representam bem os
desejos sociais e restrições de capacidades. Estes preços podem subestimar a
amplitude dos serviços prestados nos usos dos recursos, ou simplesmente não
existirem. Quando as decisões são baseadas nestes preços, ou na falta deles, as
alocações de recursos não são eficientes e geram apropriações desiguais de valores,
bem como a superexploração.
Um exemplo de falha do mercado é a exploração desordenada da região do "arco do
desflorestamento" no Acre, Rondônia, nordeste do Mato Grosso, norte do Tocantins e
sul do Pará, onde o desmatamento, fogo e seqüente atividade agropecuária estão
causando desequilíbrio ambiental e perda economia para toda a nação. Ali, o
mercado local é insuficiente e inadequado para alocação ótima de recursos.

Figura

5.1

Localização do Arco do Desmatamento na Amazônia Legal. Fonte:

http://www.mma.gov.br/port/sca/pdf/docset02.pdf

Neste caso ocorre o "mercado incompleto", onde as propriedades dos recursos
ambientais estão sem definição, e os empreendedores procuram retirar o máximo de
recursos da natureza no menor tempo possível (o princípio do garimpeiro), até que
sejam regulamentadas e fiscalizadas as atividades.
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PROCURE SABER

Os valores que as florestas podem ter e gerar são de
definição complexa. Procure saber como podem ser
avaliados os bens e funções ambientais das matas e
florestas. Como estão as condições das matas, reservas
e florestas de sua região? Ainda é usado o fogo para
limpeza do terreno e facilitação de colheita de cana? Em
que escala? Quem ganha e quem perde com o fogo?
Para saber mais: Acesse o sítio http://www.dpi.inpe.br/
proarco/ e veja como estão as queimadas na sua
região.
Outro tipo de falha do mercado incompleto é a ocorrência de externalidades. As
atividades de produção e consumo que afetam as funções de outro indivíduo, firma
ou coletividade que usa os mesmo recursos ambientais e causam perdas econômicas
aos mesmos, causam as externalidades. Os efeitos externos não estão regulados por
um mercado onde os custos e benefícios impostos são negociados, mas se evidenciam
economicamente em impactos nas produções e rendas das atividades afetadas.
Para solucionar problemas do mercado, os neoclássicos propõem a completa
privatização do meio ambiente e a retirada do estado para funções de regulador.
Haveria a internalização dos custos da externalidades e a negociação dos direitos de
propriedade em mercados específicos.
Um instrumento de consecução da troca justa é a correta definição do preço para os
bens em negociação. Preços são quantidades de determinada moeda definidas por
partes em uma transação, que equivaleriam à estimação de valor de um bem ou
serviço. Os preços podem ser classificados em grupos de semelhanças, por formas de
estimação. São os preços de mercado, preços comparativos, preços ocultos e
valorações contingentes.

5.1.1

PREÇOS DE MERCADO

Começando pela mensuração mais difundida, as medidas que atribuem
preços a bens e funções podem ser tomadas em valores monetários em uso
corrente, como o valor aceitável que a sociedade determinou. Este preço já
contemplaria integralmente a questão da escassez e o domínio tecnológico do uso do
bem ou serviço, assim como a demanda determinada em um mercado já estruturado.
Aí estão, por exemplo, os minerais comercializáveis e o preço da terra.
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PREÇOS COMPARATIVOS

Pode-se estabelecer medidas comparativas de estimação de preços, quando a
existência ou uso um determinado recurso ou função ambiental induz ou retira
valores do bem a ser avaliado, e este bem é comparado com outro que não sofre
valorização (ou desvalorização) em função deste recurso ou função. Desta forma,
estes valores marginais representam a capacidade do recurso de gerar ou reduzir
valores. Estes montantes da diferença entre valores dos bens que possam ser
comparados podem também representar preços associados ao recurso ambiental. A
beleza cênica pode ser estimada comparando-se preços de imóveis que dispõem de
"vista" para recurso ambiental, com os preços de outros imóveis assemelhados sem a
"vista". O meio ambiente degradado pode também gerar odores e cenários
desagradáveis.
A associação entre valores monetários que foram economizados por medidas de
proteção e resultaram também em apólices mais baratas, pode ser visto na figura
seguinte. A PETROBRÁS teve o valor do prêmio de sua apólice reduzido em 42% em
razão das medidas ambientais tomadas.

Figura
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Notícia do Jornal O Globo de 21/05/2003, sobre a redução de apólice
de seguro da PETROBRAS.
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PREÇOS OCULTOS OU DE INFORMAÇÕES
INCOMPLETAS

As estimações de valores financeiros de recursos e funções ambientais podem ocultar
passivos ou ativos que não estão evidentes no negócio.
Os passivos ambientais são conjuntos de dívidas e obrigações que o empreendimento
pode ter, em razão das suas atividades ou da posse de bem. Com o aumento do rigor
legal relativo às questões ambientais, as responsabilidades de manutenção e controle
sobre poluição e uso de recursos ambientais também se materializam em
instrumentos de controle econômico financeiro. São multas, tarifações e outras
punições econômicas (perda de créditos p. ex.) que podem significar valores de
passivos de grandes montas.
Os ativos ambientais são os bens que o empreendimento pode ter, em razão da
possível conversão destes recursos em valores financeiros, ou de estimações de outros
valores. A avaliação financeira de bens e funções ambientais para fins de cálculo
destes ativos é de difícil estimação, a não ser no caso da existência de mercado
estruturado.
Estas informações incompletas podem ser trazidas ao conhecimento de partes
interessadas por meio de combinações de escalas diversas de valores, revelando desta
forma a composição integral dos custos e benefícios envolvidos, que não sejam
necessariamente financeiros, mas contemplando os aspectos difusos de interesses e
restrições que envolvem a negociação do recurso ambiental.

5.1.4

VALORAÇÃO CONTINGENTE

A escola econômica neoclássica está assentada em conceitos e premissas de existência
do mercado perfeito e em sua liberdade. Outra base conceitual é a propriedade
privada dos recursos, com os benefícios e custos cabendo exclusivamente ao
proprietário, sendo sua posse garantida e com possibilidade de serem transferidos em
negócios e heranças.
Como o mercado é falho, ou não existe em muitos casos, os economistas neoclássicos
bolaram mecanismos de simular estes mercados, por meio de artifícios de simulação
de contingenciamentos a situações hipotéticas em que estariam submetidos
indivíduos. Desta forma os valores intangíveis poderiam ser estimados e operados.
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Os indicadores de avaliação são:
-

Disposição a pagar (DAP): é o valor econômico que o indivíduo aceita pagar
por melhoria ou preservação de bem ou serviço ambiental;

-

Disposição a aceitar compensações (DAC): é o valor econômico de
compensação financeira para um indivíduo pela diminuição ou perda de
qualidade ou valor ambiental.

O método contempla cinco estágios:
1. montagem do mercado hipotético;
2. busca das avaliações pessoais;
3. medidas de tendência central de DAP e DAC;
4. estimação das curvas de avaliação e
5. agregação de dados.

Saiba mais: Para uma revisão criteriosa do método, à luz da
economia e psicologia, ler A irracionalidade do indivíduo racional e a
valoração do meio ambiente, de NOGUEIRA (2000).

5.2

MÉTODOS INDIRETOS

O método de valoração contingente procura no indivíduo suas preferências e opções
de hipoteticamente pagar ou aceitar por mudanças ambientais. Mas, existem outros
métodos que buscam em expressões coletivas os indicadores de movimentações
econômicas, que podem ser representações de valor, mesmo os financeiros. Uma
parte do valor de uma praia de mar pode ser estimada pela indução de turismo no
local e na região, por quanto um turista que usufrui a praia gasta por período. Os
métodos mais usados para estas estimações são apresentados a seguir. São os preços
hedônicos, dose-resposta, custos evitados e custo de viagem.
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PREÇOS HEDÔNICOS

O hedonismo é a cultura do prazer, uma das principais funções que
move a economia do turismo e lazer, e uma das funções da própria
existência humana para muitos. As quantias de dinheiro envolvidas
no setor justificam a manutenção e manejo de ecossistemas e
recursos naturais, e mesmo sustentam a economia de grandes
regiões. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro perderia muito sem o Pão de Açúcar,
e com certeza, mesmo a população que não tira proveito do turismo tem grande
apreço por seu belo visual.
Os critérios que orientam as opções de compras, despesas e investimentos são
diversos para cada objeto. Para o caso de uma residência, por exemplo, dentre os
múltiplos critérios que dirigem uma compra, ou reforma, estão aqueles de
vizinhança, de estética, de incidência de luz solar e muitos outros fatores que são
estimados diferentemente por cada pessoa e avaliador.
A avaliação de propriedades assemelhadas quanto ao
tamanho e qualidade das construções, localizadas
uma próxima a recurso natural belo e outra próxima
a situação ambiental depreciativa, é uma maneira
fácil de compreender o preço hedônico, pois terão
preços de mercado bastante diferenciados.
Próximo do conceito do hedonismo tem-se ainda a opção de uso futuro, preservando
o bem, como a opção altruísta de legar os mesmos para próximas gerações, ou ainda
com a simples satisfação pessoal de manter a existência do ecossistema ou espécie.
Tudo isto implica em desenvolver esforços e em custos econômicos.

5.2.2

AVALIAÇÕES TIPO DOSE-RESPOSTA

O método dose resposta avalia a relação entre uma determinada mudança ambiental
e as alterações nas condições de produção ou de valorização de um bem. São usadas
técnicas estatísticas de inferências e testes de hipóteses para calcular as participações
de pequenas mudanças nas condições ambientais e suas influências nas mudanças de
valores e lucros oriundos de produção.
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Um exemplo é o estudo de Kahn e Kemp, (citados por HANLEY, 1997) que
realizaram um detalhado estudo tipo dose-resposta do impacto do agrotóxico
atrazine carreado da aplicação agrícola, na pesca comercial e na recreação da baía de
Chesapeak, devido à perda de vegetação aquática submersa. O aumento dos níveis de
atrazine na água significava reduções nos habitat do peixe "perca listrada", uma
espécie importante para pesca comercial e recreacional. Isto implicou em uma
redução na capacidade de suporte e nas taxas de retorno de empreendimentos de
pesca. Foram calculados os danos totais e marginais como função da redução
percentual de vegetação aquática em virtude do agrotóxico, relacionando o uso
agrícola do atrazine com a sua concentração na água e a concentração do atrazine na
água com a abundância de vegetação aquática.
Muitas outras aplicações do método têm sido ser feitas, especialmente no caso de
poluição do ar danificando a produção agrícola e pecuária. Um exemplo é o do
processamento da bauxita para obtenção de alumina, que emite grandes quantidades
de flúor no ar. Este flúor excessivo afeta as articulações dos animais que pastam as
gramíneas com excesso de flúor, deixando de ganhar o peso que deveriam em
condições normais. Na França, a diferença de peso devido ao abate precoce dos
animais e a menor produção leiteira é compensada pelo empreendimento poluidor,
ao produtor que teve perdas. As medidas econômicas neste caso são diretas, com as
respostas das doses de poluição explicitadas nas perdas físicas dos animais.
Quando as relações entre as variáveis não estiverem muito evidentes, pode-se realizar
a modelagem do sistema, com representações matemáticas e computacionais. Os
métodos e modelos mais usados são os de programação linear, métodos
multicriteriais e simulação dinâmica.

5.2.3

CUSTOS EVITADOS

O método dos custos evitados contempla os sistemas ambientais como produtores de
bens ou funções, que geram ganhos ou perdas aos usuários. A perda de qualidade
destas funções de saída dos sistemas ambientais implica em mudanças nos retornos
dos investimentos empresariais e em perdas pessoais.
A perda de água potável no meio rural é causada por vários fatores, que podem ser
classificados como a qualidade ambiental. Sem água potável, os produtores
precisariam gastar mais em buscar água mais longe ou em purificar a água suja. Se
evitados estes custos podem representar os valores dos serviços que o ecossistema
presta. No caso do aqüífero Guarany, as cidades e empreendimentos que estão ali
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captando água estão economizando tratamento. Esta economia de recursos pode
representar uma parte do valor de cada metro cúbico de água e poderia ser investido
em prevenção da contaminação do mesmo.

5.2.4

CUSTO DE REPARAÇÃO

O uso deste tipo de referência pode indicar uma parte dos valores dos recursos e
funções ambientais. O objetivo é estimar o valor dos danos causados a um recurso,
para que os reclamantes possam ser recompensados ou que o dano possa ser
reparado. As medidas podem ser feitas pela perda de valor do recurso, quando ele
está sendo usado como insumo ou meio de produção, ou pelo custo de restaurar o
recurso ao seu estado anterior ao dano.
A perda do valor econômico, derivada da redução de qualidade do recurso ambiental,
pode ser medida pelo valor da depressão econômica da atividade que usa o mesmo
recurso como, por exemplo, aquelas de turismo, pesca, irrigação, transporte, etc.
Os custos de restauração podem ser objetivamente apurados nas obras e ações
necessárias. No caso dos derramamentos de derivados de petróleo dos dutos no
Brasil, as decisões judiciais têm se pautado pela opção de punir a empresa
responsável em valores próximos aos de restauração dos ecossistemas.

5.2.5

CUSTO DE VIAGEM

Este método se presta mais para estimações de relações entre mudanças na qualidade
de ecossistemas próprios para visitações, turismo e esportes e os gastos destes
usuários em função dos atributos dos ecossistemas. O método tem sido usado na
Europa para avaliar sítios de recreação de parques e unidades de conservação, como
mais um elemento de verificação das contas de manutenção e conservação dos
sistemas. Estas contabilidades podem demonstrar mudanças de interesses e de
negócios associados à qualidade do recurso ambiental
Caso o ecossistema seja atração de turismo, lazer ou associado a uso lúdico, podem
ser medidas as despesas que o indivíduo se dispõe a realizar para o deslocamento até
o local no usufruto do lazer. Podem também ser avaliadas todas as receitas oriundas
de atividade ligada ao ecossistema e ter uma medida de valor do mesmo pelas
quantias despendidas.
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Os custos contabilizados são os custos diretos de viagem, os custos de alimentação,
pernoite, compras e gastos com o desfrute do lazer. Quando as viagens contemplam
objetivos múltiplos de interesses e a região também oferece atrativos variados, a
contabilidade discriminando cada recurso fica prejudicada. Pode-se fazer pesquisas
de opinião e buscar diferenciar os interesses e avaliações de estado dos recursos, bem
como o grau de satisfação de objetivos da viagem.

5.3

VALORES INTANGÍVEIS, OU MUITO ALÉM
DO MERCADO

A utilização do negócio como a explicitação do valor dos bens ambientais e da
alocação racional dos recursos entre os interessados esbarra em aspectos culturais e
científicos que relegam métodos que previlegiam o mercado à sua condição
acessória. As críticas ao liberalismo no trato tradicional do meio ambiente e ao uso do
estado para ganhos privados têm mostrado que o mercado por si não otimiza e aloca
democraticamente o uso destes recursos (MARTINEZ-ALIER, CONSTANZA,
1996). Esta visão liberal interessa principalmente àqueles empreendimentos e
indivíduos que vivem em afluência, e querem mais.
O fato de haver dificuldades e até impossibilidades de transformar valores de ordens
culturais, morais, pessoais e econômicas (credibilidade, p. ex.) em unidades
monetárias não impede que estas referências possam ser usadas e combinadas. As
inferências feitas por especialistas, e estimações não tanto precisas, podem esclarecer
as importâncias de cada item e trazer à tona as relevâncias de combinações destes
itens. Por exemplo, a língua e a religião têm importâncias e são indutores de
movimentações econômicas vultuosas. São bens quase palpáveis!
À medida que se vai afastando do comércio e do mercado, vai se tornando imprecisa
a valoração econômica de qualquer bem. Em se tratando do meio ambiente, a
valoração de determinados aspectos fica também muito incerta, podendo existir,
entretanto, alguns mecanismos de mensuração que podem ser usados.
Os métodos multicriteriais de apoio à decisão procuram gerar suporte na questão de
avaliações de bens, recursos e funções ambientais. Entre os mais usados estão os
métodos ELECTRE, PROMETHEE e AHP. Para uma melhor compreensão destes
métodos, ver o trabalho de ZUFFO (1998).
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Na questão do apoio à decisão sobre os valores, BANA e COSTA (1995) define uma
decisão deste tipo como um problema em que estão em jogo vários objetivos,
existindo a possibilidade de várias soluções possíveis (ações potenciais). Elas podem
estar implícitas ou explícitas, dentre as quais pretende-se escolher a melhor, ou
delimitar o subconjunto das mesmas, ou ordená-las decrescentemente em função de
suas preferências globais. Pode-se ainda descrever as decisões sobre os valores e
caracterizar suas múltiplas conseqüências para poder avaliá-las mais facilmente em
termos de comparação relativa dos seus méritos e desvantagens.
O uso de métodos multicriteriais para avaliações econômicas implica em definições
de quem são os decisores, dos critérios a serem usados, da forma combinação destes
critérios e dos pesos que estes terão. A principal crítica a estes métodos é da
necessidade de independência entre as variáveis, fato que não é realidade quando
estão em pauta aspectos sociais, econômicos e ambientais e da atribuição arbitraria
dos pesos.
Dois outros métodos estão sendo desenvolvidos e aplicados, que visam contribuir
com a solução destes problemas dos métodos atuais. São os métodos do uso da lógica
fuzzy e o da simulação dinâmica.
O método da lógica fuzzy ordena e combina os aspectos (critérios) nas mesmas
unidades de referência originais ($, dimensões, nº de indivíduos, etc.) usando a
teoria dos conjuntos (interseção, união e combinação). A ordenação é feita
inicialmente pela construção de uma árvore tipo top-down que representa a estrutura
de valores que define os indicadores intermediários e o final. Estes indicadores
podem representar valores dos aspectos. A combinação é feita por meio de blocos de
regras do tipo "se, e, ou, então", que operam os valores nas próprias unidades
originais. Os decisores definem árvore, as regras e os pesos, de uma forma
transparente e democrática.

REFLITA

Faça o Download dos trabalhos de Medeiros (2003), Costa
(2003) e Boclin (2003) em http://teses.eps.ufsc.br/. Leia
com atenção e reflita sobre as possibilidades de usar os
métodos em casos da sua região, ou trabalho.
O outro método de estimação de valores difusos e aparentemente intangíveis é o da
simulação dinâmica, com a modelagem dos sistemas por meio de programação da
simulação das interações possíveis no tempo, ou em outras variáveis desejadas. A
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representação dos sistemas ecológicos, econômicos e sociais é feita em um esquema
que usa objetos, com a rede de interações indicando como cada objeto interfere nos
demais. A programação das interações usa equações diferenciais e os resultados são
níveis que cada variável assume após as rodadas de tempo, ou de outra variação
desejada. Os valores dos aspectos variam desde um dado inicial até os níveis no
tempo que se deseja avaliar. Cada aspecto (ar, renda, qualidade de ida, etc.) é
avaliado em seu próprio campo de referência (índice de qualidade do ar, $, IDH,
etc.).

5.4

AS MEDIDAS DE PRODUTIVIDADE

As medidas que relacionam níveis de produtividade dos recursos ambientais
procuram diferenciais e relações entre investimentos empregados e rendimentos de
produção.
Algumas destas medidas são:

5.4.1

DIFERENCIAIS DE PRODUTIVIDADE

Os índices diferenciais de produtividade relacionam quantidades financeiras
investidas ou economizadas, correspondendo a mudanças de estado nos sistemas.
Podem assumir as formas das relações:

(E1 - E2) / $ inv ou $ eco / (P1 - P2)
em que:

5.4.2

-

E1 e E2 são estados dos ecossistemas

-

P1 e P2 são produtividades obtidas nos ecossistemas

-

$ inv. e $ eco são a quantidade de dinheiro investida ou economizada

RENDIMENTO ENERGÉTICO (OU ENTRÓPICO)

Os índices que tratam de rendimentos de produção relacionam energia com valores e
energia com produtos.
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O primeiro verifica a eficiência do uso da energia, dividindo-se o valor adicionado
gerado pelo ecossistema por cada unidade de energia despendida.
O segundo verifica também a eficiência do uso da energia, dividindo o total de
energia despendida pelo ecossistema para gerar uma unidade do produto.

REFLITA

A entropia é uma medida de desordem dos sistemas.
Poderíamos aplicar estas medidas em sistemas que envolvam
decisões sociais e econômicas? Os recursos hídricos podem ser
avaliados por métodos que se baseiam na entropia?
Para saber mais: Leia Mello (2000).

5.5

O ECOSSISTEMA COMO CAPITAL

Os ecossistemas e seus subsistemas podem ser considerados como bens de capital, de
acordo com interesses sociais. Por exemplo, as passagens sob rodovias para animais
silvestres são construidas porque a sociedade considerou que valia a pena gastar seu
capital preservando os animais silvestres, ainda que aparentemente o retorno deste
dinheiro empregado seja longínquo e difuso.
Geralmente os ecossistemas têm mais valor do que a sociedade percebe, sendo que a
não se atribuição correta destes valores implica em perda de capital e
sustentabilidade para a sociedade.
A teoria econômica neoliberal preconiza a otimização da alocação dos usos de
recursos escassos entre a demanda por meio da competição dentro dos mercados.
Entretanto, os ganhos privados na gestão de ecossistemas produtivos têm levado à
evidente perda da sustentabilidade nos manejo dos recursos ambientais. Esta área da
ciência tem produção acadêmica vigorosa, principalmente nos países ricos, que já
superaram a utilização primária de seus ecossistemas como forma de sustentação
econômica. Estes países atribuem altos valores aos seus ecossistemas;
concomitantemente fornecem suportes para que suas empresas invistam na
exploração de recursos ambientais subvalorados em outros países.
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As definições de capital aqui usadas estão agrupadas em: capital natural, valor
líquido ambiental, valor de contribuição ambiental, valor intrínseco ambiental e
valor cultural ambiental.

5.5.1

CAPITAL NATURAL

É definido quando um bem ou função componente do ecossistema pode ser capaz de
gerar outras funções que tenham valores de uso ou consumo e possa participar do
mercado com preço definido. Exemplos de bens evidentes são o solo, água e plantas,
e exemplos de funções com evidência mais difusa são paisagens, a autodepuração de
rios e o esgotamento de reservas minerais.

5.5.2

VALOR LÍQUIDO AMBIENTAL

A capacidade do Capital Natural de gerar função econômica pode ser medida pelo
valor líquido ambiental, que é a quantidade deste capital por unidade da função
gerada.

5.5.3

VALOR DE CONTRIBUIÇÃO AMBIENTAL

É o valor de cada subsistema que seja parte do Capital Natural, se este componente
ou função gera benefícios de ordem econômica à sociedade. A quantificação do valor
é feita de acordo com a importância do subsistema em termos de preços de mercado
acrescido de seu papel na manutenção e existência do ecossistema.

5.5.4

VALOR INTRÍNSECO AMBIENTAL

Para a manutenção e existência do ecossistema ocorrem processos e são exercidas
funções em componentes de subsistemas, que quando alterados provocam efeitos
sinérgicos cujos resultados podem ser o aumento ou diminuição do capital natural,
ou ainda nova ordem constitutiva do ecossistema que a sociedade considere como
alteração de valor. Este é o valor intrínseco do bem ou função ambiental.

5.5.5

VALOR CULTURAL AMBIENTAL

Os bens culturais de uma sociedade são constituídos por obras, trabalhos e conjunto
de conhecimentos cujos valores são estruturados pela importância artística, por
serem referências históricas e formadoras originais de conhecimento e por gerarem
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condições civilizatórias materiais e culturais à sociedade. Entre os bens culturais
mais modernos está a nova relação de comunhão entre homens e a natureza,
considerando-se como bens ambientais não apenas as reservas e parques, mas
ampliando-se os valores do mundo físico e orgânico a condições de participantes dos
universos espirituais individuais e coletivos. Estes valores têm dinâmicas
semelhantes àquelas das artes e patrimônios históricos.

5.6

VALORES DOS RECURSOS AMBIENTAIS NO
TEMPO

Os valores que os ecossistemas e recursos naturais assumem variam muito
fortemente no tempo. A escassez de elementos ou restrição na utilização de funções
encarece o recurso e em alguns casos determina posse e preço quando o recurso deixa
de ser de domínio público. Ocorre também a melhoria do bem ou função pelo
manejo, quando há investimento visando incrementos ou restrições em funções, ou
mesmo na determinação de reserva do ecossistema. A própria terra já foi devoluta no
Brasil, chegando mesmo a existir incentivos à posse na região amazônica.
As medidas de valor abaixo relacionam a variável tempo com as demais medidas
descritas anteriormente.

5.6.1

DESPESAS PREVENTIVAS

São os gastos que o usuário de recurso natural ou ecossistema tem de realizar em
virtude de utilização anterior que retirou valor ou qualidade das propriedades do
capital natural.

5.6.2

CUSTOS ATUALIZADOS

Os valores que o recurso natural assume no tempo, assim como os valores
monetizados que os investimentos, custos e retornos obtidos assumem, podem ser
atualizados a valores presentes ou distribuídos ao longo do tempo com mecanismos
da matemática financeira.
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TAXAS DE DESCONTO NO TEMPO

Para executar atualizações é necessário definir as taxas que corrigem os valores. Uma
taxa positiva indica ser mais vantajoso usar o recurso natural hoje, sendo que as taxas
negativas indicam maior valor do bem no futuro. Ainda não existe um "superbanco
central da natureza" para regular estas taxas, muito menos um mercado regulador. O
Banco Mundial exigia taxas de retorno mínimas de 10% a.a. para seus investimentos,
as quais não são compatíveis com manejos sustentados de ecossistemas. Atualmente
as taxas são mais moderadas quando envolvem ecossistemas produtivos.

5.7

VALOR DE OPÇÃO DE NÃO-USO

Para que as taxas de desconto de recursos naturais sejam negativas há que se pagar
valores com o fim da reserva deste recurso. O não-uso do capital natural implica em
custos que seriam então considerados como investimentos.

REFLITA
• Sobre os bens intangíveis que fazem parte de seu trabalho
e relacione a importância dos bens do ambiente natural
com os as atividades produtivas e dos produtos gerados.
• As externalidades ambientais podem ser negociadas entre
partes, desde que as contabilidades estejam em acordo
com cada parte. Como poderia ser regulamentada a
negociação para que sejam evitadas ações judiciais?
• As valorações contingentes simulam mercados e negócios
hipotéticos por meio de pesquisas em indivíduos que
expressam opiniões. É possível comparar estas inferências
com aquelas de pesquisas de opinião sobre eleições, por
exemplo?
• Os métodos multicriteriais avaliam os recursos e funções
ambientais por meio de técnicas matemáticas, que muitas
vezes são de difícil compreensão por parte dos decisores.
Na sua opinião, esta incompreensão pode deixar estes
métodos pouco transparentes? Estes métodos são mais ou
menos democráticos que as outras estimações de valor?
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PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-
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A

DESTACAR

Os bens são definições sociais de mercadorias ou serviços que têm valor em
função de necessidades e demandas. Entretanto, os mercados
invariavelmente estão sendo manipulados pelos principais operadores,
podem estar ocorrendo monopólios ou oligopólios, o mercado pode estar
sendo regulado por medidas de governo e também podem estar ocorrendo
bolhas de sobre ou subvalorizações. Quando as decisões são baseadas
nestes preços, ou na falta deles, as alocações de recursos não são eficientes
e geram apropriações desiguais de valores, bem como a superexploração.
Outro tipo de falha do mercado incompleto é a ocorrência de
externalidades. As atividades de produção e consumo que afetam as
funções de outro indivíduo, firma ou coletividade que usa os mesmo
recursos ambientais e causam perdas econômicas aos mesmos, causam as
externalidades.
A beleza cênica pode ser estimada comparando-se preços de imóveis que
dispõem de "vista" para recurso ambiental, com os preços de outros imóveis
assemelhados sem a "vista".
Os passivos ambientais são conjuntos de dívidas e obrigações que o
empreendimento pode ter, em razão das suas atividades ou da posse de
bem.
Os ativos ambientais são os bens que o empreendimento pode ter, em razão
da possível conversão destes recursos em valores financeiros, ou de
estimações de outros valores.
As críticas ao liberalismo no trato tradicional do meio ambiente e ao uso do
estado para ganhos privados têm mostrado que o mercado por si não
otimiza e aloca democraticamente o uso destes recursos.
Geralmente os ecossistemas têm mais valor do que a sociedade percebe,
sendo que a não se atribuição correta destes valores implica em perda de
capital e sustentabilidade para a sociedade.
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ANÁLISES CUSTOS E F E T I V I D A D E E C U S TO BE N E F Í C I O

Neste capítulo são apresentadas as duas formas principais de realizar análises
econômicas de bens, funções e recursos ambientais, comparando custos com
benefícios, ou com relação a objetivos e metas estabelecidas. Primeiramente será
apresentada e discutida a análise custos-efetividade. Em seguida são detalhadas as
partes da análise tipo custos-benefícios, mostrando como proceder para avaliação de
benefícios e dos custos.
Existem diferenças entre os tipos de análises custo-efetividade e custo benefício. Na
primeira busca-se o menor custo para o alcance de objetivos e metas. No segundo
tipo existe também a mensuração dos benefícios, para que sejam comparados com os
custos de obtenção de cada benefício. A decisão sobre uso de um ou outro método
depende das funções ou recursos envolvidos, de possibilidade práticas de
levantamentos de dados, de questões de ordem social e da política. A seguir são
apresentados e discutidos os dois métodos.
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ANÁLISES CUSTOS - EFETIVIDADE

Quando a sociedade define metas e regulamentos para manejo de recursos
ambientais, e estabelece que estes recursos devem ser controlados ou protegidos, ou
estarem ainda em regime especial de uso, os benefícios podem até ser calculados
economicamente. Entretanto, nestas situações a sociedade decide politicamente
resguardar, ou destinar controladamente os recursos. Os cálculos agora servem para
medir os custos para se atingir das metas, bem como para auxiliar na busca de
melhores alternativas econômicas, técnicas e operacionais para se chegar a estas
metas estabelecidas.
Esta é uma simples análise onde procuramos a maneira menos dispendiosa de atingir
um objetivo ambiental, ou como conseguir a maior melhoria em algum objetivo
ambiental com uma dada quantia de recursos.
No caso da água, por exemplo, supondo que determinado manancial esteja
contaminado e devem ser escolhidas alternativas para suprimento a uma
comunidade. Podem ser furados poços e coletada água de aqüífero, pode ser
construída uma adutora de um manancial vizinho, ou descontaminar o manancial
atual. A análise custo-efetividade analisa os custos destas alternativas para solucionar
o objetivo de suprimento de água, buscando em termos comparativos o menor custo
por metro cúbico de água servida à comunidade.

REFLITA
O aqüífero Guarani está sendo usado para abastecimento de
água de comunidades e de empresas. Os cuidados com sua
manutenção e com o uso racional ainda não estão
regulamentados. Esta disponibilidade de água potável de ótima
qualidade libera os usos dos recursos hídricos superficiais para
que possam ser repositários de esgotos e para usos mais
intensivos de captações?
Quando os benefícios, ou menores danos, são estabelecidos em regulamentação,
busca-se a melhor forma de obtê-los no menor custo. Muitos dos benefícios
socialmente definidos são de difíceis representações monetárias, às vezes de
impossíveis representações. Principalmente quando estão envolvidas questões tais
como saúde, religião e aspectos culturais e muitas vezes ambientais. Nos casos em
que as questões ambientais estão relacionadas diretamente com a saúde, as medidas
de restrições de danos, e de benefícios, ficam afastadas do referencial financeiro. Mas,
as metas podem assumir valores palpáveis. Pode-se medir os efeitos da poluição do ar
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nos atendimentos de postos de saúde, quando crianças e idosos ficam doentes e
necessitam auxílio, ou seja, a efetividade de medidas de controle de poluição do ar
pode ser estimada pela redução de doenças e os custos para atingir estas metas podem
ser calculados pelos gastos em controle.

Figura

6.1

Detalhe de depósitos de rejeitos com formação de lagoas poluídas, na
proximidade de Criciúma, Santa Catarina. Ao fundo, comunidade
próxima. Fonte http://www.eps.ufsc.br/teses99/milioli/

Muitas vezes as metas são definidas sem o conhecimento dos custos de suas
obtenções. A análise custo-efetividade tem condição então, nestes casos, de
demonstrar qual meta alternativa de tem condições de ser atingida com os recursos
disponíveis. Esta meta somente será realizável se as condições delineadas nos custos
estiverem dadas. Por exemplo, se for definido que os efluentes de granjas devem ser
tratados totalmente no prazo de um ano, os custos associados não serão suportados
pelos granjeiros e a medida não terá condição de ser efetivada. Se neste caso a
definição for que um percentual menor dos efluentes devem ser tratados em outro
prazo, provavelmente o objetivo possa ser atingido com custos suportáveis.

6.2

ANÁLISES CUSTOS-BENEFÍCIOS

As análises econômicas de impactos de atividades antrópicas sobre recursos
ambientais deveriam contemplar, sempre que possível, a relação entre os custos e os
benefícios decorrentes e ainda determinar quem são os grupos sociais e empresariais
que perdem e os que ganham, bem como as dimensões deste benefício. Ambos,
custos e benefícios devem ser medidos e expressos em termos comparáveis.

G ESTÃ O

D E RE CUR SOS HÍ D RIC OS

65

A NÁ LI SE S

C USTOS

-

EF E TIV ID AD E E C USTO - BEN EF Í CI O

Este tipo de análise é um instrumento de auxílio à decisão na área ambiental, como
também serve para verificações e acompanhamentos de processos e sistemas
instalados. É usado principalmente pelo setor público, como análise equivalente
àquela do setor privado de perdas e ganhos. Esta análise tem controvérsias na sua
essência, tanto na questão das definições de quais aspectos devem ser considerados e
nos instrumentos de medições, quanto nas formas de contabilizações e interpretações
de resultados. Grupos de defesas de interesses sociais e ambientais usualmente têm
maiores preocupações e atribuições de valor aos aspectos de benefícios, enquanto os
ligados aos negócios se preocupam com os custos.
A principal crítica a este método de análise é que esta seria uma tentativa de
substituir os processos de discussão e decisão política acerca de projetos e programas
públicos de desenvolvimento e de gestão dos recursos ambientais. Ainda assim, o
método pode ser usado como auxiliar nas decisões que envolvem avaliação
econômica de programas e projetos nas áreas sociais e ambientais, tais como a de
geração de hidroeletricidade, irrigação, controle de enchentes, de licenças para dutos
e linhas de transmissão elétrica. A dificuldade é a expressão das avaliações em termos
comparáveis, para satisfazer a premissa do método que é o balanço. Os avaliadores e
decisores podem prescindir destas expressões de aspectos diversos em unidades
comuns, desde que disponham de capacitação para comparar os resultados de
avaliações parciais nos próprios campos de referência (unidades) de cada aspecto ou
tema. Isto é tarefa para qual os políticos são treinados e fazem bem, mas, orientados
para suas ideologias e interesses empresariais.
Os estudos de impactos ambientais (EIA) já começam a contemplar conjuntamente a
analise dos custos econômicos, sociais e ambientais, comparando-os com os
benefícios gerados e discriminando quem sofre os custos e quem se beneficia dos
resultados (BOCLIN, 2003). Os programas de controle de poluição e de gestão de
recursos hídricos também estão se preocupando com as análises dos custos e
benefícios, com a perspectiva de aprimoramentos e disseminação do método em
todas análises ambientais.
A estrutura básica do método contempla a medição, a adição e operação dos aspectos
e a comparação entre todos os custos e benefícios. Uma análise custo-benefício deve
ser feita em quatro passos:
1. a definição e delimitação do escopo do projeto ou programa em análise;
2. a avaliação qualitativa e quantitativa dos aspectos e impactos envolvidos, a
partir de dados de entradas e saídas;
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3. a estimação, ou inferência, dos custos e benefícios nos temas sociais,
econômicos e ecológicos;
4. a comparação entre os resultados dos custos e benefícios.
A primeira tarefa é a definição da perspectiva pela qual a análise vai ser feita. Como
um estudo para a gestão pública, a análise custo-benefício deve primeiramente
estabelecer os atores e decisores e para quem servirão estes resultados. Um trabalho
deste tipo é encomendado por algum órgão público, ou representante de interesses,
que determina a amplitude e grau de aprofundamento das partes da análise. O
estudo pode ser de caráter local, regional e nacional, dependendo dos interesses em
pauta e de quem requisita o mesmo.
Esta parte do estudo inclui a especificação dos principais elementos constituintes do
projeto, tais como a de localização e delimitações físicas, o tempo, os grupos sociais
envolvidos, os aspectos ambientais envolvidos e a delimitação econômica de
influência do projeto ou programa.
A avaliação qualitativa e quantitativa dos aspectos e impactos envolvidos pode ser
feita sem dificuldades quando os benefícios e beneficiários estão bem definidos, sem
contradições com outros grupos sociais que perdem valores. Também fica mais fácil
quando os custos podem ser contabilizados por envolverem produtos e serviços que
estão no mercado. A avaliação de custos de uma estação de tratamento de esgotos é
uma planilha contábil simples, sendo que e análise de benefícios também é de
simples verificação. Usualmente são poucos danos ambientais e as dificuldades se
concentram na obtenção de financiamentos.
Em programas e projetos que envolvem restrições em desenvolvimento de
empreendimentos e de processos produtivos, com interesses difusos e delineamento
de posições diversas, as avaliações se tornam muito complexas. O estabelecimento de
uma Área de Proteção Ambiental (APA), ou de uma Unidade de Conservação (UC),
que tenham características restritivas à agricultura, indústrias e à urbanização,
defrontará alguns interesses locais de ganhos privados com a defesa do meio
ambiente por parte de órgão públicos e ONGs. Neste caso o tempo tem importância
fundamental, pois as fundamentações dos arrazoados dos defensores do meio
ambiente são a de conservação para suporte em longo prazo, e as argumentações dos
que querem usufruir já dos recursos ambientais é que necessitam e têm direitos de
lançar mão dos recursos em curto prazo. As avaliações dos aspectos e impactos
sociais, ambientais e econômicos terão que contemplar este conflito em torno dos
períodos a serem considerados nas taxas de retorno e atualizações das contas
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financeiras de custos e benefícios, bem como dos cenários previstos por cada grupo
de interesse.
Apesar das dificuldades, os aspectos sociais, econômicos e ecológicos devem ser
estimados em cada simulação de cenário decorrente das ações propostas. As medições
que puderem ser representadas por unidades financeiras facilitam as comparações,
mas estes cenários podem também podem ser comparados nas mesmas unidades de
cada aspecto, nas várias alternativas temporais e de combinação de variáveis.
O penúltimo passo é a da estimação, ou inferência, dos custos e benefícios nos temas
sociais, econômicos e ecológicos. Pode-se usar uma árvore de representação das
combinações dos valores, que vão se juntando em galhos até formar os valores de
cada tema; social, econômico e ambiental. Esta tarefa demanda auxílio de
especialistas, ainda que pode ser realizado de forma transparente e democrático com
a participação de representantes dos interessados. Os métodos de auxílio à decisão,
em especial os de lógica difusa e de simulação dinâmica são meios para realizar tais
inferências.
Economistas da escola neoclássica privilegiam fortemente as avaliações financeiras,
enquanto a escola ecológica-econômica preconiza a obtenção de inferências por
combinação das variáveis nas próprias unidades em que são mensuradas.
O último passo é a comparação entre os resultados obtidos. Esta síntese de todas as
implicações do projeto, ou programa, pretende representar o resultado da análise de
todos os aspectos envolvidos e os efeitos sinérgicos decorrentes. A redução de custos e
benefícios sociais, de aspectos ligados aos funcionamentos de ecossistemas e da
sustentabilidade ambiental para termos financeiros, apresenta agora no final sua
maior fragilidade. Sociólogos e ecólogos são imprecisos em simular comportamentos
e cenários futuros, e economistas tentam previsões que muitas vezes não se
concretizam. Transformar estas previsões em balanços financeiros é uma
imprecaução maior ainda. Entretanto as comparações podem ser feitas por meio de
cenários alternativos, com os dados econômicos financeiros em moeda e os demais
nas suas próprias unidades.
A seguir será exemplificada a questão da hidroeletricidade, que já dispõe de normas
para análises de custos e benefícios.
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O setor de hidroeletricidade é fortemente
regulamentado no país, sendo que os estudos
energéticos e ambientais para implantações de
novas instalações e ampliação das existentes devem
estar de acordo com o Manual de Inventário
Hidroelétrico de Bacia Hidrográfica - MIHBH
(ELETROBRÁS, 1997).
O manual indica a necessidade de análise dos ÍNDICES CUSTO/BENEFÍCIO
ENERGÉTICO, de forma que;
"As análises e comparações econômico-energéticas realizadas em Estudos de Inventário
Hidrelétrico tem como base índices custo/benefício energético, expressos em US$/MWh
e calculados sempre como a razão entre o custo de construção de um aproveitamento
ou de um grupo de aproveitamentos e o correspondente acréscimo na energia firme do
sistema de referência (ganho de energia firme)".
As considerações outras de cunho econômico ambiental ficam contidas nos itens
"Indicador de impacto/Critério de avaliação/ Elementos de avaliação". O indicador
de impacto norteia a avaliação dos impactos ambientais de um aproveitamento ou
conjunto de aproveitamentos sobre um componente-síntese, determinando o
enfoque da análise. O indicador de impacto é construído a partir da identificação
genérica dos principais processos impactantes. Os critérios de avaliação apontam os
aspectos a serem privilegiados na construção dos indicadores e valoração dos índices
ambientais e, nesse sentido, orientam a análise estabelecendo o enfoque da avaliação
de impactos. As informações necessárias para construção dos indicadores de impacto
são organizadas sob a forma de elementos de avaliação.
Os elementos de avaliação selecionados em cada caso podem ser de natureza
quantitativa e qualitativa e deverão ser capazes de conferir diferenciação entre as
alternativas comparadas, sem que haja comprometimento da noção de conjunto dos
processos ambientais envolvidos.
A seleção de Alternativas é feita tendo como critério básico a maximização da
eficiência econômico-energética em conjunto com a minimização dos impactos
ambientais. Como, em geral, a maximização da eficiência econômico-energética
conflita com a minimização dos impactos ambientais, no processo de comparação e
seleção de alternativas estes aspectos são considerados dentro de uma abordagem
multiobjetivo.
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Nos Estudos Preliminares a comparação e seleção de alternativas tem como objetivo
a eliminação daquelas alternativas do conjunto Otimizadas Preliminares que se
apresentam não-competitivas, tanto sob o ponto de vista da eficiência econômicoenergética como sob o ponto de vista dos impactos ambientais. Para esta comparação
deve-se tomar como base os índices custo/benefício energético e ambientais,
calculados para cada alternativa, sem entretanto agregá-los, evitando-se estabelecer a
importância relativa dos dois objetivos. A seleção é feita eliminando-se alternativas
de baixo desempenho sob qualquer dos dois pontos de vistas e identificação de
alternativas para as quais não existe outra com índices custo/benefício energético e
ambiental simultaneamente inferiores.
Nos Estudos Finais a comparação e seleção de alternativas tem por objetivo
identificar uma alternativa que será utilizada nos estudos subseqüentes da cadeia de
planejamento do setor. Para esta fase, dentro da abordagem multiobjetivo, adota-se a
agregação dos índices num único índice de preferência, a partir do estabelecimento
da importância relativa que os diversos setores da sociedade atribuem a cada objetivo.
O índice de preferência, I, é obtido pela soma ponderada dos Índices Custos/
Benefícios e Índice Ambiental.

6.2.1

ANÁLISES CUSTOS-BENEFÍCIOS: BENEFÍCIOS

Os benefícios gerados por intervenções no meio ambiente se dão de duas formas;
pela redução de danos ambientais e seus impactos sócio-econômicos e pela melhoria
de condições de vida e de atividades produtivas em razão de melhorias em aspectos
ambientais restritivos.
A medição dos benefícios deve contemplar os seguintes passos:
1. diagnóstico da situação atual com verificação e medição de das condições e
estado dos sistemas ambientais, sociais e econômicos, bem como das emissões e
demandas de usos produtivos e de suporte;
2. análise da projeção dos cenários decorrentes da aplicação do programa ou
projeto, com detalhamento dos resultados e dos beneficiários;
3. avaliação dos impactos de redução de danos e de melhorias ambientais, nas
unidades de medidas de cada aspecto;
4. estimação dos valores agregados em temas; sociais, econômicos e ecológicos.
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O diagnóstico da situação anterior à implementação do projeto, ou programa, deve
ser necessariamente realizado até como justificativa de implantação dos mesmos.
Neste caso, o diagnóstico deve ser ampliado para contemplar as medições
quantitativas de indicadores de estado, de danos e demandas de todos os aspectos
envolvidos.
A geração de cenários, e suas análises, implicam em simular e conhecer o que se
pretende com a implementação do projeto, detalhando qualitativamente os objetivos
e metas a serem atingidos. Devem ser explicitados os benefícios a serem gerados e
quais grupos sociais e econômicos serão beneficiados pela redução dos danos ou
pelas melhorias ambientais. Por exemplo, obras públicas de controle de enchentes
que beneficiariam apenas uma indústria podem trazer benefícios concentrados,
sendo que a indústria poderia ser instalada em outro local com menos custos.
A avaliação dos impactos de redução de danos e de melhorias ambientais é a
quantificação dos indicadores primários, que representam os valores estimados para
cada impacto em cada grupo social, em cada aspecto ambiental e nos interesses
econômicos. As avaliações podem ser feitas por meio de métodos estatísticos, por
métodos de auxílio à decisão ou por especialistas nos assuntos. Elas servirão de base
para as estimações dos valores agregados e para decisões particulares na análise do
projeto. O projeto pode ser aprovado em partes, ou sofrer revisões, a partir destas
avaliações.
Os benefícios privados podem ser mensurados economicamente por medidas de
ganhos patrimoniais, obtenção de vantagens pecuniárias oriundas de negócios,
emolumentos, vantagens salariais, redução de custos de saúde, de viagens, aumento
de produtividade e outras possíveis formas econômicas de benefícios.

Para saber mais: Leia o livro Vícios privados, benefícios
públicos? A ética na riqueza das nações. De FONSECA (1993).

A estimação dos valores agregados é a finalização da análise, quando são somados,
subtraídos ou multiplicados os valores obtidos parcialmente nos temas sociais,
ambientais e econômicos. Os pesos que cada indicador primário e temático assumem
são definições políticas, ou sociais, dos decisores. A sinergia que decorre das
combinações destes indicadores demonstra os possíveis resultados agregados dos
benefícios que se pretende obter, ou que estão sendo avaliados.
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Os principais temas usualmente avaliados são os efeitos sobre a mudança de estado
da saúde da população, sobre o desenvolvimento humano (IDH), sobre custos de
produção e danos materiais, sobre a sustentabilidade dos ecossistemas e dos recursos
ambientais.

PROCURE SABER
Como são distribuídos os benefícios das obras hidráulicas da
sua região? Os benefícios são claramente estimados e
publicados os resultados de avaliações de quantitativos e da
distribuição?

6.2.2

ANÁLISES CUSTOS-BENEFÍCIOS: CUSTOS

A análise dos custos sociais, econômicos e ecológicos de um projeto é uma tarefa
fortemente afetada pelas influências do contratante, bem como pelas idéias do
próprio analista. Esta não é uma ciência exata, muito menos uma técnica isenta de
todo o tipo de influências. Podem ser considerados como custos os fatores que os
grupos de influência e decisores quiserem, dando a eles os pesos e valores desejados.
Não existe norma para tal, com cada interessado fazendo seu próprio juízo destas das
contas que faz, ou que avalia e analisa.
Cada situação temporal, local e de condicionantes sociais tem sua orientação
dominante de projetos políticos, nos quais se baseiam suas próprias estruturas de
valores, e nestes, suas formas de estabelecer o que são custos.
Nas regiões pobres e socialmente injustas os valores dos recursos ambientais e do
trabalho humano são usualmente subestimados. Conseqüentemente os custos destes
recursos são baixos e oferecidos ao uso com preços forçosamente também baixos.
Onde existe a afluência e democracia há também a tendência de atribuir maiores
valores aos aspectos ambientais e sociais, com a explicitação também dos custos
maiores das intervenções ambientais. O pagamento por estes custos também depende
da democracia. Onde há justiça, os custos são arcados também de forma equânime.
Onde os recursos ambientais são fundamentais como matéria prima e meio de
produção, como nos países subdesenvolvidos, a contabilização destes custos de
deseconomia da natureza não pode ser a mesma daquelas feitas nas nações onde os
recursos ambientais pouco representam na sua formação da riqueza, ou que usam
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prioritariamente os recursos ambientais estrangeiros. Mas, estes todos estes custos
devem ser conhecidos.
A definição abrangência da analise dos custos também tem importância
fundamental. Alguns projetos podem ter seus custos delimitados nos seus aspectos
construtivos e operacionais, facilmente contabilizados em moeda, como por exemplo,
uma obra de contenção de encostas. Outros têm abrangência maior, derivando
alterações econômicas e sociais que implicam em custos para as comunidades e
outros empreendimentos, tal como a instalação de indústria que usa recursos
escassos e polui o ambiente.
Quando os elementos envolvidos nas alterações ambientais projetadas são de
extensão regional e de implicações econômicas e sociais também de larga escala, as
contabilizações de custos devem receber atenção mais acurada. Mudanças ambientais
decorrentes de introduções de variedades transgênicas, por exemplo, ainda não têm
seus efeitos e custos conhecidos e podem implicar em perdas econômicas ao país,
além dos possíveis danos à saúde humana e ambiental. A contribuição da economia e
da contabilidade enquanto áreas do conhecimento, neste caso, é de explicitação,
condensação e facilitação do entendimento de conhecimentos difusos e diversos.
O levantamento de custos de um projeto não é uma mera soma de despesas
relacionadas ao mesmo. Um conceito fundamental em economia é que os custos de
um projeto devem ser sempre comparados com os de outras alternativas, que
deixaram de ser executadas, de geração de produtos assemelhados. São os custos de
oportunidade. Por exemplo, para gerar eletricidade pode-se ter geradoras térmicas,
eólicas, hidráulicas e nucleares, cada qual com despesas de construção e operação
diferentes. A opção por um tipo de geração implica em apurar os custos diferenciais
daqueles das alternativas abandonadas. No caso de empresas privadas, todas as
alternativas de investimentos são comparadas entre si com a opção de nada fazer e
aplicar o recurso financeiro no mercado de capitais.
Os custos de oportunidades sociais são contas do ponto de vista de interesses difusos
e coletivos, onde os investimentos devem receber tratamento criterioso e obter os
melhores resultados com menores despesas. Ao projetar o uso público de recursos
ambientais, a contabilidade dos custos de oportunidade deve contemplar a correta
avaliação destes, pois eles podem estar sendo sub-avaliados e aparecerem como boas
opções de fontes de recursos baratos em projetos, quando efetivamente não são nesta
ocasião.
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As pequenas intervenções ambientais e instalações de tratamento de água e esgotos,
obras de drenagem e controle de enchentes podem ter suas análises de custos feitas
de forma semelhante às estimações de custos de empreendimentos privados.
Primeiramente são levantados os custos de investimentos em projetos, licenças,
compras e preparação de terreno, construções, e demais instalações. Estes custos de
implantação devem ser discretizados em custos iniciais, custos de reposição e valores
residuais, no período de tempo estimado do ciclo de vida do sistema. Também devem
estar definidas as taxas de desconto na depreciação dos equipamentos e instalações e
atualizados os valores para o tempo presente. Entre estes custos, devem ser
levantados os referentes aos danos ambientais, sociais e econômicos, decorrentes de
obras, mudanças temporárias na disponibilidade e qualidade dos recursos
ambientais, compensações e ações de mitigações de impactos. Os custos que não
forem corretamente contabilizados podem gerar passivos, que certamente incidirão
sobre as contas do projeto.
Em seguida são levantados os custos de operação e manutenção, em bases anuais. As
contabilizações usuais são acrescidas dos custos de mitigações e compensações, tal
como na estimação dos custos de implantação. Em todas estas contabilizações devem
estar contemplados itens de custos financeiros, de matéria-prima, engenharia,
trabalho, energia, suprimentos e de retirada e tratamento de resíduos.
Os custos de implantação e de operação são então trazidos aos valores presentes,
como despesas a serem realizadas. Nestes casos de pequenas obras de engenharia e
de instalações, estes valores devem ser comparados com outras alternativas de
solução do problema, para assim avaliar os reais custos de oportunidade.
No exemplo da tabela seguinte são estimados custos de implantação e operação de
uma pequena estação de tratamento de esgotos. Estes custos apurados devem ser
comparados com alternativas de projetos que estejam baseadas em tecnologias
diferentes, processos construtivos diferentes, ou ainda com orçamentos diversos. Os
resultados são comparados, para então serem estimados os custos de oportunidade. A
alternativa de nada fazer também pode ser contemplada, desde que não tenha
impedimentos legais e regulatórios, com os custos de reparação, compensações e
passivos bem apurados.
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PLANILHA DE CUSTOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (R$1.000,00)
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO
Custos iniciais Ciclo de vida Custos de Reposição Valor Residual

INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO
Projetos
Licenças
Terreno
Obras civis
Equipamentos
Total
REDE DE COLETA
Tubulações
Estações de recalque
Estações de medição
Engenharia
Total
DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO
Terreno
Sistema de transporte
Obras
Mitigação
Total
GESTÃO
Custos financeiros
Administração
Contingências
Total
OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO (O&M)

Estação de tratamento
Mão-de-obra180
Energia
Suprimentos
Prod.Químicos
Outros
Disposição de resíduos
Estação de bombeamento
GESTÃO
Custos financeiros
Administração
Contingências

Itens
Instalações
Reposição
Residual
O&M
Custos ambientais

Tabela

G ESTÃ O

6.1

60
40
250
3888
3312
7550
3090
735
120
640
4585
100
608
762
98
1568
1275
726
392
2393

Total

63
180
135
69
18
21
12
63
561

Total

62
23
32
117

Total

Totais
16096
1110
-2343
561
162
15586

40
20
40
15
40

375
375

1555
1555

735

420
212
21

735

653

20

135
135

CUSTOS ANUAIS
Mitigação
Passivos
total

VALOR PRESENTE

Custos ambientais
24
138
162

Valor presente à taxa de 8%
16096
225
-403
6688
1932
24538

Planilha de custos de Estação de Tratamento de Esgotos. Tabela
adaptada de FIELD (1997).
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Quando as intervenções ambientais têm caráter geográfico, social e econômico mais
abrangente, as avaliações de custos devem ser feitas com modelagens para
diagnósticos e simulações que envolvem técnicas elaboradas e trabalhos de
especialistas. A transposição do rio São Francisco e os projetos de hidrovias dos rios
Araguaia e Paraguai ainda não tiveram estas apropriações de custos que fossem
consideradas satisfatórias e são matérias tratadas por políticos como bandeiras
salvacionistas.

REFLITA

• Quais são as principais diferenças entre as analises custobenefício e custo-efetividade e quando usar uma ou
outra?
• Quando os benefíciário são difusos e os benefícios
principais de ordem social, tal como saúde, como medir
estes benefícios?
• O rateio de custos de obras, instalações e manutenção
deveria ser feito entre quais partes numa situação de
sistemas de controle de enchentes?
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DESTACAR

Muitos dos benefícios socialmente definidos são de difíceis representações
monetárias, às vezes de impossíveis representações. Principalmente quando
estão envolvidas questões tais como saúde, religião e aspectos culturais e
muitas vezes ambientais.
Este tipo de análise é um instrumento de auxílio à decisão na área
ambiental, como também serve para verificações e acompanhamentos de
processos e sistemas instalados. É usado principalmente pelo setor público,
como análise equivalente àquela do setor privado de perdas e ganhos.
Economistas da escola neoclássica privilegiam fortemente as avaliações
financeiras, enquanto a escola ecológica-econômica preconiza a obtenção
de inferências por combinação das variáveis nas próprias unidades em que
são mensuradas.
Os benefícios gerados por intervenções no meio ambiente se dão de duas
formas; pela redução de danos ambientais e seus impactos sócioeconômicos e pela melhoria de condições de vida e de atividades produtivas
em razão de melhorias em aspectos ambientais restritivos.
A geração de cenários, e suas análises, implicam em simular e conhecer o
que se pretende com a implementação do projeto, detalhando
qualitativamente os objetivos e metas a serem atingidos.
Onde existe a afluência e democracia há também a tendência de atribuir
maiores valores aos aspectos ambientais e sociais, com a explicitação
também dos custos maiores das intervenções ambientais.
Um conceito fundamental em economia é que os custos de um projeto
devem ser sempre comparados com os de outras alternativas, que deixaram
de ser executadas, de geração de produtos assemelhados. São os custos de
oportunidade.
A transposição do rio São Francisco e os projetos de hidrovias dos rios
Araguaia e Paraguai ainda não tiveram estas apropriações de custos que
fossem consideradas satisfatórias e são matérias tratadas por políticos como
bandeiras salvacionistas.
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ÁGUA CO MO RE CURS O E CO NÔ MIC O

A ÁGUA COMO
RECURSO ECONÔMICO

Neste capítulo são discutidas questões relacionadas ao uso e posse dos recursos
hídricos, sob o ponto de vista da economia. São apresentadas inicialmente as
principais regulamentações legais e em seguida abordadas questões relacionadas com
os interesses privados, interesses difusos, sociais e econômicos com a água.
A água somente pode ser entendida como recurso econômico quando é usada ou
objeto de negociações entre partes. Uma das partes pode ser o poder público. Quando
existe em abundância e sua demanda sequer arranha a qualidade do manancial e
quando existe em equilíbrio na natureza dos ecossistemas, não tem sentido falar em
função econômica.
Quando a água é parte integrante de sistemas de produção e consumo e sua
qualidade e quantidades são aspectos fundamentais nestes processos, então a água
passa a ser um bem, ou recurso econômico.
Nos ciclos de produção/consumo a água não é criada e nem consumida, mas usada
em suas funções de transformação, diluição, transporte, etc. Estas funções variam
desde as complexas composições biológicas e de fisiologia humana até os usos
industriais como matéria prima e meio de produção.
Algumas características dos recursos hídricos são particulares e orientam a valoração
e inferências sobre custos e benefícios. É um bem renovável e fundamental para a
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renovação de outros recursos ambientais, com ciclos e capacidades conhecidos
cientificamente. Sua mobilidade e disponibilidade são dependentes de fatores
climáticos, de pouca previsibilidade. Quando consideradas em contextos regionais, as
incertezas sobre disponibilidades locais e temporais da água expõem seu caráter da
finitude e da fragilidade a degradações e esgotamentos.

7.1

SOBRE A POSSE DO RECURSO HÍDRICO

Uma das premissas fundamentais da economia clássica sobre a caracterização do quê
é um bem ou recurso, é que este tenha sua definição de posse clara, que esta posse
seja capaz de ser negociada livremente e que os benefícios do uso deste recurso, ou
bem, possa ser apropriado por quem o domina.
No caso dos recursos hídricos, um mesmo bem ou função é usado de formas variadas
e por agentes diversos. A posse destes recursos fica de difícil definição, mas é de uso
corrente e histórico no país a definição de domínios privados de usos e de direitos
associados.
Os princípios da regulação do processo de distribuição e acesso aos usos dos recursos
hídricos têm desenvolvimento histórico definidos pela conjuntura política das forças
sociais. Estes princípios são também afetados pelas conjunturas econômicas e por
decorrências ambientais. A alocação entre usos e usuários transforma e também
molda os ambientes culturais e econômicos que estão envolvidos.
Existem basicamente dois modelos de apropriação da água, e vários graus de
pertinências aos modelos. Ela pode ser considerada como bem coletivo e seu uso
regulado por poderes socialmente instituídos, ou pode ser considerada propriedade
de usuário que a comprou ou recebeu da coletividade como bem econômico.
O desenvolvimento cultural e o entendimento de que a água é um recurso escasso e
frágil induz a evolução dos princípios de gestão compartilhada da água. Assim os
conflitos de usos e demandas podem ser resolvidos coletivamente. Os grandes
investimentos privados em obras de engenharia como represas, usinas e canais
pressupunham que os retornos e garantias envolvessem a questão da posse e controle
dos recursos hídricos. Hoje, a sociedade procura maior segurança e economia,
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definindo o domínio como público e controlando as ações doas agentes privados no
setor.
No Brasil, o princípio que está estabelecido é o do "bem coletivo". A Constituição de
1988 define que todas as águas são públicas, bens do domínio da União ou dos
estados. Pela Constituição deixam de existir, as águas comuns, municipais e
particulares, cuja existência era prevista no Código de Águas de 1934.

7.2

ASPECTOS LEGAIS SOBRE O VALOR
ECONÔMICO DA ÁGUA

O Brasil possui uma legislação ambiental que dá indicações sobre a posse e condições
de uso da água. A constituição federal de 1988 definiu que os lagos, rios e quaisquer
correntes de água em terrenos de domínio da União, ou que banhem mais de um
estado, sirvam de limite com outros países, se estendam a território estrangeiro ou
que de lá venham, bem como os terrenos marginais e praias fluviais sejam incluídos
como bens da União. São bens dos Estados e do Distrito Federal as águas superficiais
ou subterrâneas, afluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, em
forma da Lei, as decorrentes de obras da União. Estas definições legais estabelecem a
titularidade social prevalecente dos recursos hídricos, cujo titular único e
irrenunciável é o conjunto da sociedade.
A regulamentação do setor foi feita por meio da Lei complementar Nº 9.433, de
08.01.97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. A Lei prevê usos múltiplos da
água, reconhece que a água é um recurso natural, limitado e finito, dotado de valor
econômico; estabelece que a água é um bem de domínio público e estabelece a
necessidade de pagamento para seu uso. A Lei enfatiza o encerramento da
possibilidade do domínio privado das águas, como aparecia no Código das águas de
1934 e que não mais consta na Constituição Federal de 1988.
A Lei 9.433 determinou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os definiu como
bens "dotados de valor econômico", mas não especifica como medir os valores
econômicos destes bens, nem quanto e de quem cobrar.
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Atualmente, o usuário paga apenas os custos de tratamento e distribuição, sendo que
em poucos mananciais estão sendo cobrados os usos industriais e com fins
produtivos. Os instrumentos de gestão que têm poderes para definir estes valores dos
bens e da cobrança pelo uso são os comitês de bacia, e as agências de águas que são
executoras das decisões dos comitês. A Lei determina ainda a criação de um fundo
financeiro de apoio às ações dos comitês e dos interesses coletivos na bacia.

REFLITA

A definição legal de que a água é um bem dotado de valor
econômico foi instituída com quais finalidades? Imagine-se
como um deputado, ou senador, votando este texto.

7.3

QUESTÕES ECONÔMICAS RELEVANTES
SOBRE A ÁGUA COMO BEM ECONÔMICO

Considerando o recurso água como bem econômico, ele será usado como suporte
fundamental à vida humana e ambiental, bem como uma matéria prima que terá
funções de produção e consumo numa estrutura de mercado.
Como matéria-prima, a água é um bem que requer pouca tecnologia para seu
processamento de limpeza e transporte, sendo que sua indisponibilidade pode criar
restrições à produção e consumo de importância fundamental. Usualmente o
mercado é cativo do fornecedor, com apenas uma fonte de matéria prima e um
sistema de abastecimento. Deixado sem controle social, a empresa que domina este
mercado pode se tornar uma superexploradora dos seus clientes, retirando valores de
todos em proveito próprio. Por outro lado, se não for bem remunerada perderá
vantagens competitivas com outras oportunidades e irá operar de forma não
econômica.
Os empreendimentos privados e públicos de abastecimento de água e de tratamento
de resíduos líquidos têm que investir grandes somas, com amortizações em longos
períodos, com pouca flexibilidade em negociar as participações. As tarifas têm
componentes políticos e necessidade de assistir as populações mais carentes com
preços especiais. Os subsídios às empresas e os embutidos em tarifas sociais
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usualmente tem pouco controle externo e geram gestões deficitárias dos sistemas,
sendo que as taxas e impostos também são mal definidos legalmente e mal cobradas.
Para melhor tratar estas questões, os aspectos econômicos dos recursos hídricos serão
discutidos em seus componentes de interesses privados empresariais, interesses
difusos e de gestão pública.

7.3.1

INTERESSES PRIVADOS EMPRESARIAIS NA ÁGUA

O domínio, e uso privado dos recursos naturais, foram umas das principais bases
históricas de acumulação de riquezas por nações e empreendimentos, e ainda são em
grande parte (como no caso do petróleo). O controle da água foi um dos aspectos
principais dos processos civilizatórios, pelo regadio, pelas moendas, pela higiene, uso
doméstico e industrial, pelo transporte e pesca e modernamente pela
hidroeletricidade.

Para saber mais: Leia o livro Processo civilizatório, de Darcy
RIBEIRO (1968), que aborda as questões de tecnologias de controle da
água como fundamentais para a civilização humana.
O financiamento de grandes intervenções e obras de engenharia sempre teve a
participação do estado, e parte de capital privado, com investimentos financeiros.
Com a recente maior abertura dos negócios que envolvem recursos ambientais ao
capital privado estrangeiro, tem surgido novos investimentos nas compras de
empresas estatais de águas e saneamento, principalmente por parte de empresas
européias.
Nas operações de negócios privados a requisição de Certificação da ISO 14000 já se
faz presente, como um forte indicador de saúde da própria empresa. O recado é que,
quem cuida bem do meio ambiente também cuida dos parceiros e trata honestamente
seus negócios, sem aventuras e desejando operar por longo período na região e no
setor econômico. A visão antagônica ao paradigma da empresa saudável é a da
empresa garimpeira, que quer retirar o máximo de valores no mínimo período, sem
preocupar com parceiros e com seu meio.
Os exemplos interessantes de fundos de investimentos "éticos" são os do ABM Amro
e o do Banco Real que possuem fundos Ethical, e o Unibanco que tem um setor de
análise de investimentos socialmente responsáveis e produz relatórios para
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investidores internacionais. São investimentos socialmente e ambientalmente
responsáveis, com rentabilidades superiores às demais. No exterior, dependendo do
país, é quase uma exigência, como na Inglaterra onde os fundos de pensão são
obrigados por lei a divulgar quais foram suas considerações socioambientais nas
decisões sobre investimentos. O desempenho do índice Dow Jones Sustainability foi
superior ao Dow Jones Industrials por quatro anos, segundo a Folha de SP de 10/12/
2001, pg. B3, de autoria de Silvana Mautone.
O setor de abastecimento de águas e tratamento de esgotos demanda grandes
investimentos na instalação e é sujeito a incertezas nos retornos do capital investido.
Como empreendimento privado tem atrativos da necessidade dos produtos por parte
dos usuários do sistema e que estes consumidores são cativos. Os produtos são de
baixa tecnologia e não existem riscos de obsolescências de processos, de grandes
falhas nos processos e produtos e de evasão dos consumidores. Os pagamentos são
obrigatórios e existem mecanismos de cobrança ou corte de fornecimento caso estes
não sejam efetuados. A atratividade do setor no Brasil se confirma com as garantias e
participações de bancos oficiais de fomento. As críticas à gestão pública do setor serão
descritas mais adiante.
Os problemas dos empreendimentos privados no setor de abastecimento de água e
tratamento de esgotos são principalmente associados à ingerência do poder público e
da falta de pagamentos por parte de usuários inadimplentes. A atuação de
empreendimentos privados nesta área depende de licença de órgãos públicos e lida
com recursos de domínio também público. As tarifas são definidas de acordo com
regulamentações locais e regionais, devendo remunerar justamente os investidores
com taxas atrativas, mas atendendo também os interesses econômicos e sociais. Estas
regulamentações e controle público podem criar incertezas sobre investimentos
futuros e prejuízos sobre os retornos do capital investido.

REFLITA
A política neoliberal de privatização dos serviços na área de
uso de recursos e funções da água pode trazer efeitos cujos
benefícios e custos podem afetar profundamente a vida
humana e o meio ambiente.
Como deveriam ser as regulamentações destas atividades?
As atuais regulamentações favorecem quem?
Um setor que apresenta crescimento vigoroso é o das águas minerais engarrafadas e
as usadas para fins recreacionais. Os mananciais disponíveis no país são abundantes
e a demanda é crescente. À medida que os sistemas de abastecimento das grandes
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cidades oferece produtos de qualidade duvidosa de água para beber, os poços e
pequenos sistemas de abastecimento vão ficando comprometidos com contaminantes
agrícolas e dejetos, e os consumidores mais exigentes, a demanda cresce e as
oportunidades empresariais de incorporar valores à água e melhorar o produto
também cresce. As águas especiais, com características térmicas e de composição
química desejáveis para lazer e recreação, são recursos com funções que geram
negócios e aproveitamentos ecologicamente corretos.
Como no caso de uso da terra para fins agrícolas e
pecuários, o uso da água e de seus atributos não tem
regulamentação precisa sobre a cobrança de taxas ou
impostos em razão das quantidades e qualidades
alteradas dos recursos em uso. A definição legal da
necessidade de cobrança abre espaços para que cada
situação seja avaliada e resolvida localmente, mas também deixa para forças
econômicas e políticas locais atuarem sem controle de interesses mais amplos e em
condições temporais mais longas.
O uso agrícola da água tem funções econômicas relevantes, principalmente após a
modernização da green revolution, que usa variedades que demandam condições
controladas de irrigação, que mecaniza a lavoura e revolve o solo (perda de umidade)
e que desperdiça boa parte da água. As lavouras usam as águas superficiais, captando
o recurso e o distribuindo sobre o solo, usualmente de forma desordenada e causando
danos de salinização do solo e exaustão dos mananciais.
Nas águas drenadas da agricultura estão presentes muitas vezes nutrientes e
agrotóxicos que podem prejudicar a pesca e outros usos econômicos da água, tais
como abastecimentos de estabelecimentos e urbanos, causar eutrofizações de
represas, bem como causar danos aos ecossistemas à jusante. Estes usos da água
ainda não têm tributação regulamentada. A não tributação representa uma forma de
subsídio às práticas agrícolas desperdiçadoras e favorece ao aguçamento de conflitos
entre partes que usam e competem pelos mesmos recursos.
Outros usuários vorazes da água são os empreendimentos mineradores, que a usam
como matéria prima para separar partes, para lavação, para flotação e outros
processos. São usados grandes volumes de água, sendo que os efluentes carregam
também grandes quantidades de materiais que poluem os cursos e represas. As
mineradoras são consumidores primários dos recursos naturais e obtém lucros destes
processamentos, sem pagamentos pelos custos das matérias primas e pelos danos
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causados ao meio ambiente e aos outros usuários dos recursos. Estes subsídios
camuflados são pagos pela sociedade, na exaustão dos recursos e nos custos
repassados aos outros usuários em perdas produtivas e em processamentos de
limpeza da água para consumo urbano.
Outros importantes usuários da água para fins econômicos são os empreendimentos
industriais, que a usam como matéria prima do produto (bebidas e alimentos), ou
como meio de produção. A água é um bom solvente, bom trocador de calor e serve
para gerar vapor, para retirar impurezas em lavação, para transportes internos e uma
infinidade de usos produtivos. A implantação efetiva dos princípios poluidor-pagador
e usuário-pagador irá impactar o setor industrial, principalmente aqueles que
dependem economicamente do fato de que a água não lhe traz custos e nela são
dissolvidos seus afluentes sem tratamento.
Estudos apresentados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo, no ano 2000, demonstram que empresas
inseridas em mercados concorrenciais não sofrerão reflexos significativos pela
cobrança diferenciada do uso da água, em face do reduzido acréscimo em seus custos
marginais. Já nas empresas com exigências de padrões de qualidade superiores para a
água utilizada, o aumento nos custos devido à cobrança deverá, num primeiro
momento, impactar os custos operacionais, sendo, todavia, coberto, a longo prazo,
por ganhos de produtividade ou pela diminuição nos gastos com tratamento
advindos do controle de poluição das bacias (CNI/COEMA).

7.3.2

INTERESSES DIFUSOS NA ÁGUA

A água é um bem econômico também para os indivíduos, família e para a sociedade.
O uso deste recurso ambiental garante bem estar e saúde, além de ser componente
produtivo para pequenos e médios empreendimentos. Nas grandes e médias cidades,
o acesso à água se dá principalmente por meio do abastecimento de redes, o que é
direito do cidadão e um dever do estado.
O texto da Lei nº 9.433 proclama em seu segundo princípio, o dos usos múltiplos da
água, que todas as categorias de usuários tem igualdade de condições em termos de
acesso a esse recurso natural. O rápido crescimento da demanda por água para outros
usos, que fez florescer e tomar corpo o princípio dos usos múltiplos e a garantia do
acesso democrático ao recurso.
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Saiba Mais: O Código de Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, em seu artigo 81, define que:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os
transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato.

ÉDIS MILARÉ (1990) em seu livro "A Ação Civil Pública na Nova Ordem Constitucional"
afirma que;
"Embora a distinção entre interesses difusos e interesses coletivos seja muito sutil por se referirem a situações em diversos aspectos análogos - tem-se que o principal
divisor de águas está na titularidade, certo que os primeiros pertencem a uma série
indeterminada e indeterminável de sujeitos, enquanto os últimos se relacionam a
uma parcela também indeterminada mas determinável de pessoas. Funda-se,
também, no vínculo associativo entre os diversos titulares, que é típico dos interesses
coletivos ausente nos interesses difusos."
A defesa dos interesses difusos no acesso à água é mais eficaz quando existe
organização e quando o estado está presente e se manifesta. Quando o recurso é
escasso e as demandas maiores que as capacidades, os conflitos usualmente são
resolvidos por confrontos, judiciais ou não, e aqueles com maiores poderes
econômicos e políticos se prevalecem. Os conflitos se dão entre mineradores e
plantadores de arroz, entre estes últimos e pescadores, entre granjeiros e fazendeiros
e entre os sistemas produtivos e os de abastecimentos urbanos. A enunciação que a
água é um bem de valor econômico não resolve os conflitos, mas dá inicio ao
processo de estabelecimento de instrumentos econômicos de gestão destes recursos. A
cobrança é apenas um deles, como foi visto em seção anterior.

7.3.3

INTERESSES ECONÔMICOS SOCIAIS E A ÁGUA

A água é vital para a vida e a saúde das pessoas e dos ecossistemas e um requisito
básico para o desenvolvimento social, cultural e econômico. Este desenvolvimento
não pode se dar com a apropriação desigual e com a depleção deste recurso. A água
deve ser fornecida a todos de forma segura e adequada para atender às necessidades
mínimas de todos. A sociedade também tem o direito de ser protegida dos efeitos de
contaminações, enchentes, secas e outros desastres ambientais. Estas afirmações
acima foram assinadas pelo Brasil em "Declaração Ministerial", no 2º Fórum
Mundial da Água, realizado em Haia, na Holanda, em 2000. Nesta declaração foram
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também enunciados que entre os principais desafios que os países deverão enfrentar
estão:
• atender necessidades básicas: reconhecer que o acesso à água segura e suficiente e ao
saneamento são necessidades humanas básicas essenciais à saúde e ao bem estar e
possibilitar à população, especialmente mulheres, o acesso a processos participativos
de gerenciamento hídrico;
• assegurar o suprimento alimentar: melhorar a segurança alimentar, especialmente dos
pobres e vulneráveis através de uma mobilização maior e uso mais eficiente e
eqüitativo da água para a produção de alimentos;
• atribuir valor à água: manejar a água de modo a refletir seu valor econômico, social,
ambiental e cultural em todos os usos e tomar iniciativas para atribuir aos serviços de
água um valor que reflita seus custos. Esta abordagem deve considerar a necessidade
de eqüidade e as necessidades básicas dos pobres e vulneráveis.
Os instrumentos econômicos de gestão da água devem contemplar suas finalidades
de indução de mudanças no uso da água, pela racionalização e redução de perdas,
sem perder de vistas a questão de justiça social. Aqueles que estão economicamente
desfavorecidos não podem ficar segregados do acesso às condições mínimas de
sobrevivência e dignidade, devendo o estado garantir as condições para suas
sobrevivências e seus desenvolvimentos sociais e econômicos. Para tanto, todo
cidadão inadimplente com os pagamentos de custos da água deveria ter uma cota
mínima de abastecimento garantida, independente de sua capacidade de pagar pelo
recurso. As tarifas de cunho social também são outras formas de subsidiar indivíduos
e grupos excluídos e assim garantir suas possibilidades de reinserção social e
econômica.

7.3.4

INTERESSES ECONÔMICOS, O ESTADO E A ÁGUA

A presença econômica do estado na gestão dos recursos hídricos é historicamente
determinante, tanto nos aspectos de regulação quanto diretamente através de
empresas sob seu controle.
O estado como regulador age economicamente determinando valores a serem
cobrados de concessionários e de consumidores, representando os interesses difusos e
sociais. Desta forma, o estado pode induzir melhorias em atividades econômicas e
deprimir outras, conforme delineamentos políticos do grupo no poder e orientações
legais.
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A visão neoliberal do estado mínimo com funções reguladoras orienta ações de
máxima abstenção em empreendimentos operacionais, e a liberação do mercado para
otimização de alocação de recursos. Como os recursos hídricos são de domínio
público por força de lei, necessariamente o estado tem que assumir suas funções e no
mínimo regular e controlar os usos dos recursos hídricos.
Quando o estado controla as empresas que manejam os recursos hídricos, se
misturam características operacionais de sistemas que tem ser economicamente
viáveis e ao mesmo tempo de atender demandas de políticas sociais. Os investimentos
nesta área são de grande monta, com períodos de retorno deste capital longos.
Quando os investimentos são feitos unicamente com caráter de atendimento social e
o estado não coloca como prioridade os retornos e pagamentos pelos serviços a
estrutura deficitária necessita constantemente de novos aportes de recursos e
consome valores sem controle.
Os problemas das empresas públicas de abastecimento de águas, tratamento de
esgotos e gestão ambiental são as mesmas de qualquer outro órgão público. A cada
governo os gestores mudam e querem implementar suas políticas para as quais foram
eleitos. As direções não se pautam por aspectos técnicos, tendo que atender os seus
eleitores, áreas de influência e financiadores de campanha. Males inerentes à
democracia na escolha de dirigentes, sem os benefícios democráticos dos
instrumentos controle, que são frágeis.
As companhias públicas de águas e esgotos estão, em maior parte, em condições
econômicas ruins e sem perspectivas de melhorias em suas gestões. Os passivos
trabalhistas e dívidas de financiamentos não pagos as colocam em fragilidade
operacional, pondo em risco os sistemas atuais e os desenvolvimentos necessários.
Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2001 da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, de dezembro de 2002, as
despesas operacionais destas empresas por M3 são maiores que a tarifa média
praticada, com exceção das regiões sul e sudeste e que esses prestadores de serviços
estão muito endividados, traduzindo uma altíssima dependência de capitais de
terceiros para financiar suas atividades produtivas. A importância da prestação de
bons serviços pelas empresas do setor é fundamental para a economia de qualquer
região, sendo que há um movimento de cidades e regiões estão saindo dos sistemas
estaduais e estruturando suas próprias empresas.
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PROCURE SABER

• A Igreja Católica entende que os instrumentos de
cobrança da água seriam meios para privatizar os
recursos. Comente e discuta a questão.
• Os casos de usos da água para fins produtivos que
historicamente não pagavam pelo recurso e se
apropriavam dos mesmos para geração de valores
financeiros, agora certamente irão questionar a
interrupção destas apropriações. Como regulamentar
esta questão em um comitê de bacia?
• Como você vê a questão da má saúde econômica
das empresas públicas de abastecimento de água e
tratamento de esgotos? A privatização é uma saída?
A estruturação de novas empresas públicas para
atendimentos locais pode funcionar?
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DESTACAR

Quando a água é parte integrante de sistemas de produção e consumo e
sua qualidade e quantidades são aspectos fundamentais nestes processos,
então a água passa a ser um bem, ou recurso econômico.
2.- A alocação entre usos e usuários transforma e também molda os ambientes
culturais e econômicos que estão envolvidos.
3.- O desenvolvimento cultural e o entendimento de que a água é um recurso
escasso e frágil induz a evolução dos princípios de gestão compartilhada da
água. Assim os conflitos de usos e demandas podem ser resolvidos
coletivamente.
4.- A Lei 9.433 determinou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e os
definiu como bens "dotados de valor econômico", mas não especifica como
medir os valores econômicos destes bens, nem quanto e de quem cobrar.
5.- O domínio, e uso privado dos recursos naturais, foram umas das principais
bases históricas de acumulação de riquezas por nações e empreendimentos,
e ainda são em grande parte (como no caso do petróleo).
6.- Nas águas drenadas da agricultura estão presentes muitas vezes nutrientes
e agrotóxicos que podem prejudicar a pesca e outros usos econômicos da
água, tais como abastecimentos de estabelecimentos e urbanos, causar
eutrofizações de represas, bem como causar danos aos ecossistemas à
jusante.
7.- A não tributação representa uma forma de subsídio às práticas agrícolas
desperdiçadoras e favorece ao aguçamento de conflitos entre partes que
usam e competem pelos mesmos recursos.
8.- O rápido crescimento da demanda por água para outros usos, que fez
florescer e tomar corpo o princípio dos usos múltiplos e a garantia do acesso
democrático ao recurso.
9.- A defesa dos interesses difusos no acesso à água é mais eficaz quando
existe organização e quando o estado está presente e se manifesta.
10.- A enunciação que a água é um bem de valor econômico não resolve os
conflitos, mas dá inicio ao processo de estabelecimento de instrumentos
econômicos de gestão destes recursos.
11.- A água deve ser fornecida a todos de forma segura e adequada para
atender às necessidades mínimas de todos. A sociedade também tem o
direito de ser protegida dos efeitos de contaminações, enchentes, secas e
outros desastres ambientais.
1.-
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Como os recursos hídricos são de domínio público por força de lei,
necessariamente o estado tem que assumir suas funções e no mínimo
regular e controlar os usos dos recursos hídricos.
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OUTO RGA E
COBRANÇA PELO USO
DA ÁGUA
OBJETIVOS

Este capítulo objetiva atualizar o aluno com
informações sobre outorga e cobrança pelo uso
da água, discutindo os principais conceitos em
que se baseiam as decisões sobre estes
instrumentos econômicos de gestão dos
recursos hídricos.

A outorga é um instrumento de concessão, licença, ou consentimento, de direito de
uso de recurso natural por indivíduos ou empreendimentos privados. Esta licença é
concedida por prazo e condições definidas e pode ser suspensa pelo órgão público
controlador.
As cobranças pelo uso da água são instrumentos econômicos instituídos em lei, que
determina que os usos e consumos de água deverão necessariamente ter preços e
cobranças de acordo com os volumes e tipos de usos.
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8.1

AS OUTORGAS

A outorga é um ato administrativo de licença, ou concessão, de direito de uso da água
concedida pelo estado, através de seu órgão responsável, podendo ser concedida a
qualquer pessoa ou entidade pública ou privada. Ela tem como objetivos "assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos
de acesso à água" (artigo 11, Lei 9.433), a utilização múltipla e racional das águas
superficiais e subterrâneas, tendo como prioridade o consumo humano. Assim como
outras licenças, a outorga possui prazos de validade, ainda que possa haver
renovação, como também sua suspensão.
É um documento que garante:
-

a tomada d'água de determinada vazão;

-

de uma determinada fonte hídrica;

-

em um local definido;

-

para um determinado uso;

-

durante um determinado período de tempo;

-

que pode lhe assegurar um direito, o direito de uso da água.

Os princípios básicos da Lei nº 9.433 que se aplicam à outorga são:
-

o controle pelo setor público;

-

a gestão participativa e descentralizada;

-

a gestão por bacia hidrográfica e a gestão conjunta dos aspectos qualitativos e
quantitativos.

A Lei explicita que a água, por ser um bem público, somente pode ser outorgada pelo
poder público; o Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos,
os Comitês de Bacias Hidrográficas e a Agência Nacional de Água.
É necessária a autorização do Poder Público para toda e qualquer interferência que
se pretenda efetuar em um manancial, relativo à quantidade ou qualidade das águas,
por exemplo, a utilização das águas para fins domésticos, irrigação, piscicultura,
industriais, geração de energia, lazer, obras hidráulicas como canalização ou
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barragens de rios, limpeza de margens, serviços de desassoreamento, lançamento de
efluentes urbanos ou industriais.
Estão sujeitas a outorga, pelo Poder Público, os direitos dos seguintes usos de
recursos hídricos conforme o Art. 12 da 9.433/97:
- derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para
consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo produtivo;
- extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final de processo
produtivo;
- lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, em
corpo de água, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
- aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
- outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente
em um corpo de água.
Os principais usos que das águas ou interferências no regime de escoamento,
quantidade ou qualidade das águas superficiais ou subterrâneas são os seguintes:
• Abastecimento Urbano de Água;
• Abastecimento Animal/Dessedentação;
• Atividade Industrial de Transformação – insumo de produção, resfriamento, caldeira,
combate a incêndios, etc.;
• Comercialização de Água Bruta;
• Atividade Agropecuária/Agroindústria;
• Irrigação de Culturas/Agricultura Irrigada;
• Piscicultura / Aqüicultura;
• Recreação/Lazer – piscinas, pesque-pague, lagos, etc.;
• Adequação Urbanística/Paisagismo;
• Lavra de Material para Construção – areia, cascalho, argila e calcário;
• Regularização de Nível de Água a Montante;
• Regularização de Vazões;
• Combate a Incêndios;
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• Controle de Inundações/Atenuação de Estiagem;
• Controle de Erosões;
• Uso Comercial de Águas para Lavagem – lava-jato de veículos, lavanderia, shopping
centers, posto de gasolina,...
• Usos Sanitários Diversos – bar, restaurante, hotel, supermercado, armazém, clubes,
hospitais, escolas, quartéis, presídios, etc.;
• Lançamento de Esgotos em Corpo d'Água;
• Lançamento de Efluentes /Águas Residuárias em Corpo d'Água;
• Travessias – aéreas, subterrâneas ou submersas: pontes; passarelas; cabos telefônicos,
de energia elétrica, de TV a cabo; dutos de água, esgoto, combustível, petróleo, fluidos
diversos, etc.;
• Interferências – estradas, passagem molhada, túneis, etc.;
• Canalização de Rio ou Riacho;
• Retificação de Rio ou Riacho;
• Dragagem/Desassoreamento/Drenagem;
• Limpeza de Margens/Proteção de Leito de Rio;
• Geração de Energia Elétrica.
A revogação das outorgas é regulamentada pelos órgãos outorgantes, sendo que os
critérios de suspensão parcial ou total, segundo a Resolução Nº 16, de 8 de Maio de
2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos são:
I- não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
II- ausência de uso por três anos consecutivos;
III- necessidade premente de água para atender a situações de calamidade,
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV- necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V- necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais
não se disponha de fontes alternativas;
VI- necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de
água, e
VII-indeferimento ou cassação da licença ambiental.
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Além da outorga de uso da água, também devem ser licenciadas as obras que visam
suprir a água e que possam influenciar o regime hídrico de cursos e represamentos de
água, ou de aqüíferos. Os principais tipos de obras que podem influenciar
diretamente os regimes hídricos são:
- barragens;
- poços profundos;
- rodovias; e
- transposições de água bruta.
A análise de um requerimento de outorga deve contemplar como principais critérios
as orientações dos planos diretores de bacias hidrográficas, dos Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Alguns
preceitos fundamentais devem ser observados:
- a preservação dos usos múltiplos previstos;
- em igualdade de condições, a prioridade aos projetos que atenderem melhor ao
interesse público;
- em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação animal;
- a indisponibilidade do volume outorgado para outros usos;
- rejeição do pedido de outorga de que possa resultar volume outorgado superior ao
outorgável.
A ordem para o deferimento da outorga do direito de uso da água deve considerar
como prioridades (1) o interesse público e (2) a data da protocolização do
requerimento, ressalvada a complexidade de análise do uso ou interferência
pleiteados e a necessidade de complementação de informações. As prioridades de
interesses públicos e privados devem ter a seguinte ordem:
- abastecimento doméstico;
- abastecimento coletivo especial (hospitais, quartéis, presídios,...);
- outros abastecimentos coletivos de cidades, distritos, povoados, etc.;
- usos de água para fins industriais, comerciais e de prestação de serviço;
- usos de água para fins agrícolas: irrigação, pecuária, piscicultura, etc.;
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- demais usos.
O usa da água para irrigação e agroindústria tem gerado conflitos entre partes e entre
o uso privado e uso público. No interior do estado de São Paulo as águas superficiais
são usadas para irrigação em escalas superiores às próprias capacidades dos cursos de
manterem o volume mínimo de manutenção do ecossistema. No sul de Santa
Catarina a água usada para produção de arroz irrigado tem sido insuficiente para
encher plenamente as quadras e ainda abastecer cidades. Os conflitos econômicos
estão sendo monitorados e negociados por agentes dos governos estaduais e por
entidades representativas de municípios e empresas interessadas (Ver documento do
apêndice do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí).
A Lei no 6662 de 25 de Junho de 1979, determina em seu artigo 1º a
"preeminência da função social e utilidade pública do uso da água e solos irrigáveis",
e no artigo 2º a
"... prioridade à utilização que assegurar maior benefício sócio-econômico".
A outorga é mais um instrumento econômico de gestão dos recursos hídricos, pois a
própria definição legal da água como um bem econômico já indica que a concessão
de seu uso e consumo é uma ação econômica. Existirão benefícios, custos e eventuais
prejuízos, pois existe a concessão de um bem público para uso privado. O domínio
público deste bem pressupõe que sua gestão deve ser feita visando o bem-estar o
desenvolvimento social, com os ganhos econômicos do uso e consumo da água
distribuídos democraticamente e atendendo aos princípios de atendimento e
emancipação das comunidades mais carentes. A destinação da água por outorga gera
um movimento econômico que deve ser regulado pelos órgãos públicos responsáveis,
sendo que existem diversas formas de compensar perdas, mitigar danos e pagar
custos de reparações e obras.
Os custo administrativos da outorga devem ser pagos aos órgãos licenciadores,
cobrindo no mínimo os custos operacionais inerentes ao processo. Entre estes custos
estão os de ressarcimento das despesas de vistoria e análise técnica e de publicação da
portaria da outorga em Diário Oficial. Quando se fizer necessário, o órgão poderá
contratar serviço de consultoria para análise de solicitação da outorga e, nesse caso,
os custos relativos a essa contratação deverão ocorrer por conta do solicitante da
outorga.
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Os demais valores econômicos envolvidos nas operações de outorga do uso da água
serão discutidos a seguir, juntamente com o instrumento econômico de cobrança da
água.

REFLITA

• Em caso de conflito entre o Comitê de
Gerenciamento de Bacia Hidrográfica e empresas
públicas de abastecimento de água e tratamento de
esgotos, como resolver as questões de outorgas já
definidas?
• As outorgas que forem licenciadas para usuários que
eventualmente causarem prejuízos aos outros
usuários da água à jusante podem ser retiradas. A
quem recorrer nestes casos e quem seria acionado
para ressarcir prejuízos?
• Como combinar os critérios de outorga, de modo que
o processo se torne democrático e transparente?
• Os processos de monitoramento e controle do uso da
água outorgada requerem esforços e recursos. Qual
seria um mecanismo eficaz de realizar este
monitoramento e controle e como financiar estas
operações? Isto seria mais bem feito por empresa
contratada ou diretamente pelo poder público?

8.2

COBRANÇA

A cobrança pelo uso e pela outorga da água é a condição operacional central do
modelo neoclássico de gestão dos recursos hídricos. A preconização do mercado
como regulador e otimizador da alocação dos recursos disponíveis entre as demandas
que podem pagar, tem sua operacionalização nos instrumentos financeiros negociais.
Mesmo onde não existe o mercado, o modelo neoclássico indica a criação dos
mesmos e quando for impossível, a sua simulação.
A transformação de todos os valores, econômicos, sociais e ambientais, em moeda
corrente viabilizaria a criação destes "mercados" de bens, onde poderiam ser
negociados as vantagens e custos das trocas e apropriações. Entretanto, algumas
armadilhas montadas para capturar valores que se esquivavam dos mercadores
acabaram por falhar.
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A primeira falha é a conversão de todos os valores em unidades financeiras, que se
mostra inconsistente metodologicamente aos olhares de qualquer leigo em
economia. Como intenções de trazer à tona das finanças os valores dos recursos
ambientais e sociais, as tentativas de simular mercados "contingentes" não passam de
exercícios acadêmicos com qualidade duvidosa. Os demais métodos de custos de
viagem e de avaliações indiretas também sofrem de problemas com a subjetividade e
inconsistência nas análises.
A segunda falha é operacional e pode ser solucionada. Como receitas públicas, os
valores monetários arrecadados têm que passar por controle de órgãos públicos e suas
prestações de contas auditadas. As regulamentações sobre a cobrança da água ainda
não conseguiram que estes recursos gerados não se destinassem aos cofres do Tesouro
Nacional e não fossem contingenciadas. Este assunto será tratado mais adiante,
discutindo as soluções que estão sendo tentadas, já que a Lei determina que as os
recursos sejam aplicados segundo o planejamento de cada bacia.
Uma alternativa para instrumentalizar a cobrança e regulamentar a destinação dos
recursos quando não existe o mercado do bem e este não é passível de avaliação
monetária, é passar ao largo da questão financeira. Os instrumentos econômicos de
compensações e mitigações podem ser expressos, medidos e operacionalizados em
unidades de referência do mesmo aspecto em questão, ou em referências
aproximadas. Um volume de água captado pode ser pago com tratamentos de
efluentes domésticos da região, por exemplo. Tal como as penas alternativas de
prestação de serviços sociais, os pagamentos podem ser em serviços ambientais.
Um bom exemplo do uso racional de medidas econômicas alternativas é dado pela
Lei Estadual nº 3.239 do estado do Rio de Janeiro, § Artigo 22, Parágrafo 2º que diz
"A outorga para fins industriais somente será concedida se a captação em cursos de
água se fizer a jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria
instalação, na forma da Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 4º".
Existem instrumentos de direito que podem ser usados, entre eles o de "dever de
fazer", que no caso da água obrigaria os usuários e poluidores a compensarem o
Estado e outros que sofrerem danos com recursos similares aos perdidos, ou ainda a
mitigar eficazmente os efeitos dos danos ambientais.
A cobrança pelo uso da água, estabelecida no Brasil pela Lei nº 9.433/97, prevê a
cobrança pelo uso da água ou por introdução de efluentes nos corpos d’água. As
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referências indicadoras são a diluição, transporte e assimilação, dependendo da classe
de enquadramento do corpo d’água.
Segundo LANNA (1997), as bases conceituais para a cobrança pelo uso da água são
apoiadas na constatação que existem diferentes tipos de uso da água. A cobrança de
cada um desses usos pode ter motivações distintas que devem ser explicitadas de
forma a que se possa adotar um referencial adequado para o valor a ser estipulado. A
questão de uso potencial e efetivo da água oferece cogitações importantes sobre
estruturas efetivas de cobrança, ou seja, que atendam às motivações que
determinaram seu uso como instrumento de gestão das águas.
Alguns critérios que devem ser atendidos na definição dos valores a serem cobrados.
Eles podem ser classificados em sociais, ecológicos e econômicos.
Os critérios sociais são aqueles que contemplam o estado de desenvolvimento social
das comunidades e a função que a água tem para melhoria deste estado, a capacidade
de pagamento destes usuários, suas atividades e relações culturais com os recursos
hídricos e o papel econômico da água em suas atividades produtivas.
O critério ecológico na definição dos valores de cobrança da água se refere à política
ambiental definida para estes recursos hídricos e a sustentabilidade dos mesmos.
O critério econômico trata dos valores propriamente ditos de relações custos/
benefícios e custos/efetividade.
Caso sejam adotados critérios de análises tipo custos/benefícios, os rateios de custos
são pagos pelos beneficiários, segundo aspectos técnicos. Os custos são os diretos e os
de oportunidade. Caso sejam adotados objetivos sociais e políticos, os valores de
cobrança são definidos em razão da busca da melhor alternativa para se atingir as
metas, com os menores custos. Em ambas as abordagens devem ser considerados
todos os impactos nas atividades econômicas que usam a água, de forma que a
melhorar a sustentabilidade destas atividades e a qualidade do da água. Uma
alternativa é a referência à capacidade de pagamento, vinculando receitas obtidas e
valores cobrados pela água usada, podendo ainda ser considerados fatores tais como a
diferenciação entre grandes e pequenos produtores com escalonamentos de preços.
Quando os critérios sociais e políticos são mais relevantes, as verificações de quais
alternativas melhor atendem os estes objetivos com menores recursos é semelhante às
análises de custos de oportunidade.
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Em qualquer método adotado os custos são considerados e são levantados em termos
de investimentos, operação e manutenção, em horizontes temporais definidos. Estes
custos serão pagos localmente, ou pelo Estado. Lanna (1997) apresenta uma proposta
de rateio de custo que
"é a distribuição dos custos de um projeto entre seus participantes. Ela se aplica quando
houver possibilidade de divisão da responsabilidade financeira de um projeto entre as
entidades executoras, entre as entidades usuárias ou pagantes ou entre as entidades
financiadoras".
Quando se pretende usar a cobrança como instrumento econômico de gestão, alguns
mecanismos podem ser usados para reduzir consumo e penalizar uso excessivo. Os
valores de cobrança são definidos entre patamares de consumo, com multas e
benefícios financeiros para volumes fora dos patamares.

8.2.1

A ARRECADAÇÃO

O estudo da viabilidade técnica e econômica da cobrança pelo uso de recursos
hídricos exerce papel de fundamental importância na implementação dos Planos de
Recursos Hídricos e na indução do usuário aos procedimentos de racionalização,
conservação, recuperação e manejo sustentável das bacias hidrográficas.
A cobrança é definida como uma razão entre um indicador físico mensurável e uma
referência de valor. O indicador físico é medido pela mudança nas condições físicoquímicas dos corpos d’água: volume de água captado, volume de água consumido,
carga orgânica lançada, DBO, e outros indicadores ambientais. A medida de valor
traz a dimensão econômica, mas não especifica que deva ser cobrado em moeda
corrente, ou outra referência financeira.
Os valores da cobrança deverão ser estipulados pelos Comitês de Bacias
Hidrográficas, com valores limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, no caso de corpos d’água de domínio da União, ou pelos governos
estaduais, para as águas sob seu domínio. A arrecadação é problemática, por seu
caráter de tributação, mas por força de lei os pagamentos acabarão sendo feitos. Os
questionamentos não se darão pelo critério de contribuição, mas certamente pelos
valores financeiros atribuídos, como acontece atualmente com multas aplicadas pelo
IBAMA.
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A aplicação dos recursos deveria se dar em base participativa, descentralizada e
integrada, segundo o Plano de Recursos Hídricos referente a cada bacia hidrográfica,
com o objetivo de evitar o desperdício e promover o tratamento e o uso adequado das
águas, assim como a qualidade do meio ambiente como um todo. Estas aplicações já
estão comprometidas, como vamos ver adiante, com contingenciamentos e ingestões
de técnicos do Tesouro Nacional.
Lembrando que a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
I- reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu
real valor;
II- incentivar a racionalização do uso, conservação, recuperação e manejo
sustentável dos recursos hídricos;
III- obter recursos financeiros para o financiamento da implementação de estudos,
projetos, programas, obras e intervenções, contemplados nos Planos de
Recursos Hídricos;
IV- estimular a adequada localização dos usuários nas bacias hidrográficas;
V- estimular o investimento em despoluição, reuso, proteção e conservação, bem
como a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos, de
acordo com o enquadramento dos corpos de águas em classes de usos
preponderantes;
VI- possibilitar compensações e incentivos aos usuários, como forma de induzir a
conservação, proteção e recuperação dos recursos hídricos com ênfase para as
áreas inundáveis e de recarga dos aqüíferos, mananciais e matas ciliares.
Os mecanismos de compensação não são explicitados em lei, podendo ser efetivados
por meio de recursos financeiros ou outro tipo de ressarcimento pelos danos tais
como obras e atendimentos por parte do governo do Estado.
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos deverá ser formulada com base na
existência e aprovação dos demais instrumentos de gestão e considerar os programas
e projetos de forma integrada, promovendo benefícios diretos e indiretos à sociedade.
Na ausência dos instrumentos (Sistema de Informações, Planos de Recursos
Hídricos, Enquadramento dos corpos d’água e Outorga) aprovados, será aceito como
documento preliminar para definição da cobrança o relatório técnico/analítico
"Marco-Zero" correspondente à região de abrangência, ficando restrita a aplicação da
cobrança ao prazo de 2 (dois) anos findo o qual só poderá continuar a ser aplicada a
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cobrança pelo uso de recursos hídricos se os demais instrumentos de gestão estiverem
concluídos e aprovados.
A cobrança estará sujeita aos seguintes condicionantes:
I- aos mecanismos de cobrança estabelecidos pelo respectivo comitê de bacia;
II- ao cadastramento pela respectiva autoridade outorgante dos usuários da bacia;
III- à definição dos usos insignificantes pelo respectivo Comitê de Bacia respeitado
o § 1o do Art. 12 da Lei no 9.433, de 1997;
IV- a regularização de usos de recursos hídricos sujeitos à outorga na respectiva
bacia;
V- ao programa de investimentos definido no respectivo Plano de Recursos
Hídricos devidamente aprovado;
VI- à aprovação pelo respectivo Conselho de Recursos Hídricos, da proposta de
cobrança, tecnicamente fundamentada, encaminhada pelo respectivo Comitê
de Bacia Hidrográfica;
Os órgãos e entidades gestores de recursos hídricos deverão elaborar estudos técnicos
para subsidiar a aprovação de que trata o item VI, dos valores a serem cobrados pelo
uso de recursos hídricos, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelo
Comitê de Bacia Hidrográfica ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos,
conforme inciso VI, do Art. 38, da Lei no 9.433, de 1997.
O instrumento de cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Art. 5º da Lei n.º 9.433/
97) deve ser integrado e atualizado com os demais instrumentos de gestão (Sistema
de Informações, Planos de Recursos Hídricos, Enquadramento dos Corpos d’água
em Classes de Usos Preponderantes e Outorga de Direito de Uso dos Recursos
Hídricos).
O conselho Nacional de Recursos Hídricos possui uma Câmara Técnica Permanente
de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (CTCOB). Esta Câmara tem a
finalidade de estabelecer os critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos
hídricos e em especial definir os valores sugeridos pelos Comitês de Bacia para fins
de cobrança. Ela deverá realizar estudos e exames com maior especificidade e
profundidade para cada Comitê e para os recursos hídricos de domínio Federal.
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PROCURE SABER
Acesse o Site do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
em http://www.cnrh-srh.gov.br/ e conheça a Câmara
Técnica de Cobrança.
A Câmara tem competência para: propor critérios gerais para a cobrança pelo uso de
recursos hídricos; analisar e sugerir diretrizes complementares para a implementação
e aplicação da cobrança; propor diretrizes e ações conjuntas para a integração e
otimização de procedimentos entre as instituições responsáveis pela cobrança;
analisar os mecanismos de cobrança e os valores pelo uso dos recursos hídricos,
sugeridos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas; avaliar as experiências em
implementação dos processos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos,
considerando procedimentos adotados e resultados obtidos.
A Proposta de Resolução desta Câmara, em sua versão de 29 de janeiro de 2004, que
define critérios gerais para a cobrança pelo uso de recursos hídricos, propõe
mecanismos para a definição dos valores de cobrança, que deverão observar os
seguintes aspectos:
• quanto à derivação, captação e extração:
- natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
- classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso ou da
derivação;
- a disponibilidade hídrica;
- grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
- vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação;
- vazão consumida, ou seja, a diferença entre a vazão captada e a devolvida ao corpo
de água;
- finalidade a que se destinam;
- sazonalidade;
- características e a vulnerabilidade dos aqüíferos;
- características físicas, químicas e biológicas da água;
- localização do usuário na bacia;
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- práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água;
- condições técnicas, econômicas, sociais e ambientais existentes;
- sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários;
- práticas de reuso hídrico.
• quanto ao lançamento com o fim de diluição, assimilação, transporte ou
disposição final de efluentes:
- natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
- classe em que estiver enquadrado o corpo de água receptor no ponto de
lançamento;
- a disponibilidade hídrica;
- grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
- carga de lançamento e seu regime de variação, ponderando-se os parâmetros
biológicos, físico-químicos e de toxicidade dos efluentes;
- natureza da atividade;
- sazonalidade do corpo receptor;
- características e a vulnerabilidade das águas de superfície e dos aqüíferos;
- características físicas, químicas e biológicas do corpo receptor;
- localização do usuário na bacia;
- práticas de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água;
- grau de comprometimento que as características físicas e os constituintes químicos
e biológicos dos efluentes podem causar ao corpo receptor; e
- vazões consideradas indisponíveis em função da diluição dos constituintes
químicos e biológicos e da equalização das características físicas dos efluentes;
- redução da emissão de efluentes em função de investimentos em despoluição;
- atendimento das metas de despoluição programadas nos Planos de Recursos
Hídricos pelos Comitês de Bacia;
- redução efetiva da contaminação hídrica;
- sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários.
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• quanto aos demais tipos de usos ou interferências que alterem o regime, a
quantidade ou a qualidade da água de um corpo hídrico, deverão ser observados
os seguintes aspectos:
- natureza do corpo de água (superficial ou subterrâneo);
- classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de uso ou da
derivação;
- a disponibilidade hídrica;
- vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação;
- alteração que o uso poderá causar em sinergia com a sazonalidade;
- características físicas, químicas e biológicas da água;
- características e a vulnerabilidade dos aqüíferos;
- localização do usuário na bacia;
- grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
- sustentabilidade econômica da cobrança por parte dos segmentos usuários.
- finalidade do uso ou interferência.

§ 1º Os Comitês de Bacia Hidrográfica poderão propor diferenciação dos valores a serem
cobrados, em função de critérios e parâmetros que abranjam a qualidade e a quantidade de
recursos hídricos, o uso e a localização temporal ou espacial, de acordo com as peculiaridades
das respectivas unidades hidrográficas.
§ 2º Os Comitês de Bacias Hidrográficas poderão instituir mecanismos de incentivo e redução
do valor a ser cobrado pelo uso dos recursos hídricos, em razão de investimentos voluntários
realizados pelo usuário em estudos, programas, projetos, tecnologias e ações que resultem na
melhoria da qualidade, da quantidade de água e do regime fluvial, que resultem em
sustentabilidade ambiental da bacia e que tenham sido aprovados pelo respectivo Comitê de
Bacia.
Art 9º. O valor da cobrança pelo uso de recursos hídricos não poderá exceder a um percentual de

0,5% do valor do faturamento bruto do empreendimento.

Alguns artigos ainda estão sem consenso no Comitê, tais como os procedimentos
sobre os pedidos as revisões de valores, os valores cobrados durante as ocorrências de
eventos críticos e sobre a cobrança das pequenas centrais hidroelétricas.
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REFLITA
Estes critérios propostos pela CTCOB atendem os interesses
da União e da sua região? Existiriam ainda outros critérios
que não foram contemplados? Existem conflitos entre os
critérios propostos? Com quais critérios você ao concorda e
quais aqueles que você considera como fundamentais?
Esta Câmara está instalada e operando, sendo que poucos comitês de bacia já
estabeleceram os mecanismos e valores de cobrança da água, entre eles o da bacia do
rio Paraíba do Sul cuja regulamentação é apresentada no Anexo 2.

8.2.2

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS

Resolvido o problema da cobrança, tem-se pela frente o problema da aplicação dos
recursos obtidos. A Lei que determina a cobrança não diz que ela tem que ser feita
em moeda, podendo existir outros mecanismos econômicos tais como títulos e
obrigações de fazer que satisfariam a cobrança.
A Lei 9.433 em seu Art. 21 diz que na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso
dos recursos hídricos devem ser observados determinados critérios e no Art. 22 define
a aplicação dos valores arrecadados com a cobrança. Em nenhum momento explicita
que estes valores devem ser pagos na forma de moeda ou recurso financeiro.
Os valores arrecadados deverão ser aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica
em que foram gerados e serão aplicados, segundo a Resolução nº 35, de 01/12/2003
do Conselho Nacional de Recursos hídricos, de acordo com as seguintes
prioridades:
I- em ações, projetos e programas constantes dos Planos de Recursos Hídricos
que tenham sido aprovados pelos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
II- em ações de apoio à estruturação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, cuja
criação já tenha sido aprovada pelo respectivo Conselho de Recursos Hídricos,
principalmente no que se refere à elaboração dos Planos de Recursos Hídricos,
se ainda inexistentes, e dos demais instrumentos de gestão;
III- em ações de apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica que já tenham iniciado
processo de implementação.
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A Proposta de Resolução da Câmara Técnica de Cobrança Pelo Uso de Recursos
Hídricos, em sua versão de 29 de janeiro de 2004, propõe as modificações e os
adendos sobre a aplicação dos recursos oriundos da cobrança:

Art. 12. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados

prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados, de acordo com o
Art. 22, da Lei nº. 9.433, de 1997, no:

I- financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos
Hídricos; e
II- pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
lII-pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a sete e meio por
cento do total arrecadado, conforme § 1º, art. 22, da Lei nº 9433, de 1997.
§ 2º Os recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos poderão ser aplicados a
fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à coletividade,
a quantidade, a qualidade, o regime de vazão de um corpo d'água, mediante observação dos
critérios estabelecidos pela autoridade outorgante, ouvidos os respectivos Comitês, conforme
previsto no § 2° do art. 22, da Lei 9.433, de 1997.
Art. 13. A aplicação de recursos auferidos pela cobrança de uso de recurso hídrico estará sujeita à

fiscalização por órgão ou entidade competente, nos termos da legislação vigente.

Art. 15. Dos procedimentos de implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos

constarão as seguintes macro-ações:

· implantação e operacionalização do Comitê de Bacia Hidrográfica, devidamente aprovada
nos respectivos Conselhos de Recursos Hídricos;
· aprovação do Plano de Recursos Hídricos nos Comitês de Bacia Hidrográfica e instâncias
superiores competentes;
· definição e aprovação pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e pelo respectivo Conselho de
Recursos Hídricos dos mecanismos, critérios, valores e classes de uso a serem cobradas,
formas de pagamento, periodicidade, penalidades à inadimplência e demais exigências
para a cobrança;
· aprovação do Plano de Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos no Comitê de Bacia Hidrográfica e respectivo Conselho de Recursos Hídricos;
· o processo de regularização terá em sua convocatória expresso o prazo da campanha de
cadastramento, findo o qual, os usuários que não efetuarem seu auto-cadastramento, serão
considerados irregulares, ilegais e inadimplentes;
· o ingresso de novos usuários no sistema de recursos hídricos da bacia hidrográfica, findo o
prazo de cadastramento estipulado na convocatória, ficará sujeito à análise minuciosa dos
órgãos outorgantes;
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· implantação e operacionalização da Agência de Água ou de Bacia;
· emissão dos documentos de cobrança aos usuários;
· implantação dos sistemas de comando e controle do processo de cobrança pelos órgãos
gestores;
· apuração dos créditos dos ingressos dos pagamentos efetuados e divulgação dos montantes
por classes de usuários; e
· Notificações administrativas e instauração de processos de execução fiscal aos usuários
inadimplentes.
Os problemas atuais com a utilização dos recursos arrecadados foram discutidos na
Câmara Técnica de Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos, que gerou um
relatório sobre o "Processo de implantação da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos", que terão alguns de seus aspectos comentados a seguir.
Os recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos são mantidos à
disposição da ANA, na Conta Única do Tesouro Nacional, enquanto não forem
destinados para as respectivas programações, a serem definidas pelo CNRH em
articulação com os respectivos Comitês. Estes recursos podem ser contingenciados, o
que representa perda para a sociedade como um todo, pois se trata de recursos
arrecadados em bases condominiais, cujo objetivo maior é a preservação e a
recuperação dos recursos hídricos na respectiva bacia.
Desta forma persiste, na totalidade dos membros que compõem o Conselho Nacional
de Recursos Hídricos - CNRH, em especial no CEIVAP e nos demais comitês de
bacia de todo o país, expressivo grau de incerteza sobre a efetiva aplicação dos
recursos financeiros arrecadados em intervenções que possam beneficiar as bacias
hidrográficas em que foram gerados.
Deve-se ainda considerar as dificuldades para a tempestiva liberação pelo Tesouro
Nacional dos recursos arrecadados poderão inviabilizar a implementação dos Planos
de Bacia Hidrográfica como previstos na Lei. Nestes termos, dos R$58,9 milhões,
recursos arrecadados em 2002, foram contingenciados R$33 milhões.
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REFLITA

• A cobrança é um instrumento de gestão econômica
dos recursos hídricos, mas pode tornar-se ineficaz se
os recursos forem mal administrados. Como
poderiam ser feitos o acompanhamento e verificação
das contas das cobranças e aplicações?
• A regulamentação dos comitês de bacia ainda é
incipiente e falta ao governo federal e aos governos
estaduais o apoio efetivo às suas instalações. Do
ponto de vista dos empreendimentos, estas
regulamentações podem gerar incertezas sobre os
usos e valores a serem cobrados. Quais órgãos
públicos poderiam fazer o papel dos comitês até suas
constituições?
• Em casos em que os critérios sociais e econômicos
são conflitantes com os ecológicos, a cobrança pode
ser um instrumento poderoso para orientar e
equilibrar os usos da água. Comente sobre a
cobrança e o uso dos recursos arrecadados nestes
casos.
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PONTOS

A

DESTACAR

A outorga é um instrumento de concessão, licença, ou consentimento, de
direito de uso de recurso natural por indivíduos ou empreendimentos
privados. Esta licença é concedida por prazo e condições definidas e pode
ser suspensa pelo órgão público controlador.
2.- A Lei explicita que a água, por ser um bem público, somente pode ser
outorgada pelo poder público; o Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas e a Agência
Nacional de Água.
3.- O usa da água para irrigação e agroindústria tem gerado conflitos entre
partes e entre o uso privado e uso público.
4.- O domínio público deste bem pressupõe que sua gestão deve ser feita
visando o bem-estar o desenvolvimento social, com os ganhos econômicos
do uso e consumo da água distribuídos democraticamente e atendendo aos
princípios de atendimento e emancipação das comunidades mais carentes.
5.- A primeira falha é a conversão de todos os valores em unidades financeiras,
que se mostra inconsistente metodologicamente aos olhares de qualquer
leigo em economia.
6.- Um volume de água captado pode ser pago com tratamentos de efluentes
domésticos da região, por exemplo. Tal como as penas alternativas de
prestação de serviços sociais, os pagamentos podem ser em serviços
ambientais.
7.- Quando se pretende usar a cobrança como instrumento econômico de
gestão, alguns mecanismos podem ser usados para reduzir consumo e
penalizar uso excessivo. Os valores de cobrança são definidos entre
patamares de consumo, com multas e benefícios financeiros para volumes
fora dos patamares.
8.- A cobrança é definida como uma razão entre um indicador físico mensurável
e uma referência de valor. O indicador físico é medido pela mudança nas
condições físicoquímicas dos corpos d'água: volume de água captado,
volume de água consumido, carga orgânica lançada, DBO, e outros
indicadores ambientais.
9.- Resolvido o problema da cobrança, tem-se pela frente o problema da
aplicação dos recursos obtidos.
10.- Os valores arrecadados deverão ser aplicados prioritariamente na bacia
hidrográfica em que foram gerados.
1.-
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AN EXO S
ANEXO I - PROTOCOLO VERDE
A instituição do Grupo de Trabalho para a incorporação da variável ambiental na
gestão e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais decorre da preocupação do
atual Governo em buscar mecanismos que evitem a utilização de créditos oficiais e
benefícios fiscais em atividades que sejam prejudiciais ao meio ambiente.
Compõem o Grupo representantes do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, do Banco Central do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, do Banco do Brasil SA, da Caixa Econômica Federal, do Banco
do Nordeste do Brasil SA, e do Banco da Amazônia SA.
Em consonância com o princípio constitucional de que cabe ao poder público e à
coletividade defender e preservar o meio ambiente, a Lei 6938, de 31 de agosto de
1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, dispõe, em seu artigo 12,
que
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"As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a
aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma da Lei,
e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA".
A Lei prevê, também, para aqueles que não cumprirem as determinações exigidas, a
"perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter
geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito".
Desta forma, os recursos financeiros do Governo priorizarão projetos que
apresentarem maiores características de auto-sustentabilidade e que acarretarem
menores danos ao meio ambiente.
No cenário internacional, pode-se perceber uma tendência na gestão ambiental de
uma gradual passagem do método tradicional de comando e controle para o da
utilização de instrumentos econômicos. Pelo primeiro, o Governo estabelece
regulamentações para o uso dos recursos ambientais e passa a fiscalizar o
cumprimento da legislação, punindo eventuais infratores. Pela outra sistemática, os
preços dos bens ambientais devem refletir, o mais corretamente possível, os valores
que lhes sejam imputados pela sociedade, de forma que se possa cobrar
adequadamente pelo uso desses bens, seja de forma direta quanto indireta, via taxas,
subsídios, etc.
Uma combinação dos dois sistemas, comando e controle e instrumentos econômicos,
é a melhor forma de se empreender as correções necessárias para que o mercado
funcione ajustado do ponto de vista social e ambiental. Assim, o papel
desempenhado pelo Estado na área ambiental não pode ser apenas o daquele que
regulamenta e fiscaliza, mas sim o de um Estado que promova e garanta o
desenvolvimento sustentável.
• O PAPEL DOS BANCOS
As instituições financeiras oficiais possuem um papel fundamental no cumprimento
da política ambiental, uma vez que podem atuar de forma preventiva, desde a análise
inicial do projeto até a sua efetiva implementação.
A atividade do setor bancário pode complementar a ação que vem sendo adotada por
empresas do setor produtivo que já se encontram utilizando práticas ambientalmente
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saudáveis, muitas vezes antecipando-se às próprias exigências e normas legais, em
resposta ao aumento da conscientização da sociedade.
Além da manutenção ou da instituição de exigências legais e da incorporação dos
custos ambientais nas análises de projetos, os bancos podem promover a recuperação
e proteção do meio ambiente, por meio de linhas de financiamento específicas.
As instituições financeiras representadas no Grupo já exigem o cumprimento do
licenciamento ambiental para a concessão de créditos com recursos oficiais.
Entretanto, o grau de participação no acompanhamento e nas recomendações
decorrentes dos estudos de impacto ambiental é diferenciado. Pode-se notar, ainda,
que, em geral, a observância da legislação ambiental é mais efetiva quando se trata
de empreendimentos industriais, especialmente aqueles localizados em áreas
urbanas ou que requeiram maior aporte de capital.
BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES vem
incorporando a variável ambiental em seu processo de análise e alocação de créditos
desde 1976. Na década de 80, a partir de um intercâmbio com o Banco Mundial,
intensificou-se o envolvimento com a questão ambiental, por meio da criação de
linhas de crédito específicas para o meio ambiente, tais como o apoio ao controle
ambiental das empresas produtivas e, também, as que objetivavam o apoio à coleta,
tratamento e disposição do lixo urbano e hospitalar.
O Departamento de Meio Ambiente e Estudos Macrossetoriais é o órgão interno que
estabelece a estratégia de atuação do Banco na área ambiental. Na análise dos
projetos apresentados ao BNDES, esse Departamento se utiliza de um sistema de
classificação prévia dos projetos, segundo o grau de risco ambiental. Em
financiamentos a projetos de controle do meio ambiente, o BNDES, desde 1986, já
alocou mais de um bilhão de reais e se constitui na principal instituição nacional a
apoiar tais projetos com créditos de longo prazo.
Nas operações indiretas, ou seja, no repasse de recursos da Agência de
Financiamento de Máquinas e Equipamentos - FINAME, do BNDES-Automático e
de outras linhas de crédito, os agentes financeiros devem requerer a documentação
referente às exigências ambientais legais, avaliando, entre outros aspectos, se a
utilização dos insumos é realizada de forma não predatória.
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Banco do Brasil
No Banco do Brasil, caracterizado como um banco de múltiplas funções, agindo
como banco comercial (crédito geral), banco setorial (crédito rural) e banco de
desenvolvimento (gestor do Fundo Constitucional para a Região Centro-Oeste), a
variável ambiental é tratada em diversas normas e recomendações.
Em financiamentos industriais, o licenciamento ambiental é exigido e, para o
financiamento da comercialização da pesca, madeira, borracha e outros produtos
extrativos, as normas internas se tornam ainda mais rigorosas. Por exemplo, o Banco
não financia serrarias que utilizem madeiras oriundas de floresta nativa. Com
relação ao crédito rural, o Banco do Brasil possui convênios com empresas de
assistência técnica, que se comprometem a recomendar tecnologias de produção
exeqüíveis, dotadas de práticas conservacionistas adequadas à defesa do solo e do
meio ambiente, consoante a legislação ambiental em vigor.
Com relação aos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO),
principal fonte de recursos internos para operações incentivadas de longo prazo,
geridas pelo Banco do Brasil, é exigido, na apresentação dos projetos, o cumprimento
da legislação ambiental, especialmente naqueles relativos ao controle e preservação
do meio ambiente e equilíbrio ecológico. Em projetos de reforma agrária, é incluída a
cláusula contratual de comprometimento do devedor em conservar o meio ambiente,
obedecendo a critérios técnicos e legais de preservação das matas ciliares, encostas e
topos de morro, de conservação do solo e água, da utilização do manejo integrado de
pragas, de proteção dos mananciais, de proteção da fauna e da flora e outras
considerações de conservação ambiental indicadas na Constituição Federal e nas
Constituições Estaduais. Isto também é válido para o Programa Especial de Crédito
para a Reforma Agrária - PROCERA.
BASA e BNB
O Banco da Amazônia S.A. - BASA, gestor dos recursos do Fundo Constitucional do
Norte - FNO, orienta sua ação de fomento segundo o Plano de Desenvolvimento da
Amazônia - PDA, que contém políticas e programas cujas diretrizes são norteadas
para a preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais. Dessa
forma, e cumprindo a legislação ambiental, o BASA, nos financiamentos do setor
rural, exige a observância da preservação, como reservas florestais, de 50% da área de
floresta amazônica e de 20% da área de cerrado com as respectivas averbações em
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cartório, certificados de regularidade e certidão negativa junto ao IBAMA, além de
outras licenças previstas em lei.
O BASA dispõe, ainda, ao abrigo do FNO, do Programa de Apoio à Sustentação e
Preservação do Meio Ambiente - PROSUMAN e do Programa de Desenvolvimento
do Turismo Ecológico - PRODETUR, que são os principais instrumentos voltados
para as questões ambientais. Além disso, no âmbito do FNO, existem linhas de
crédito industrial para processamento e reciclagem de resíduos sólidos. Na área de
indústria madeireira, só financia serrarias que desenvolvam projetos de manejo
florestal, de reflorestamento, ou cuja linha de produção seja verticalizada.
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB, gestor dos recursos do Fundo
Constitucional do Nordeste - FNE, além das exigências legais e normativas
semelhantes às dos demais bancos mencionados, está instituindo um grupo de
trabalho interdisciplinar, com vistas a desenvolver ações mais eficazes com relação ao
meio ambiente, utilizando sistemas de classificação e análise semelhantes aos do
BNDES.
Na área de crédito rural, o BNB mantém convênios com empresas de assistência
técnica e possui em seus quadros o cargo de Técnico Agrícola, que tem como função
recomendar modos de produção que observem práticas conservacionistas. Além
disso, o Programa de Difusão Tecnológica - DITEC, que utiliza recursos do FNE,
financia profissionais de ciências agrárias, para aquisição e manejo de propriedades
rurais, exigindo que os referidos profissionais prestem serviços de assistência técnica
e difusão tecnológica.
Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica Federal possui múltiplas funções, caracterizando-se como banco
comercial e banco de fomento à habitação popular, ao desenvolvimento urbano e ao
saneamento básico, gerindo vários fundos. Exige, a exemplo dos demais bancos
representados, o licenciamento ambiental pelas autoridades competentes. Em
particular, a variável ambiental tem obtido destaque nas operações de saneamento
básico com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e de
empréstimos externos junto ao Banco Mundial e Banco Interamericano de
Desenvolvimento, requerendo o estudo dos impactos ambientais para a
macrodrenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, afastamento de
resíduos sólidos e obras de infra-estrutura urbana e habitação.
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• A OFERTA DE RECURSOS
No tocante à oferta de recursos, há uma disputa muito acentuada por fontes de longo
prazo compatíveis com as características dos projetos ambientais que, por sua
essência, requerem maiores prazos de maturação. Nesse sentido, a estabilização da
economia pode ser excepcionalmente benéfica no tratamento ambiental, uma vez
que permite maiores horizontes de planejamento. Considerando que os principais
recursos financeiros para a área ambiental provêm do setor público e de fontes
externas, a estabilização contribui, também, para uma maior transparência desses
orçamentos. Em termos de recursos públicos, desempenham papel fundamental os
Fundos Constitucionais regionais, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, entre outros, que direta ou indiretamente alocam
linhas de financiamento para a atividade ambiental.
Outra importante fonte de captação de recursos para a área ambiental é a utilização
de incentivos fiscais existentes, tanto setoriais quanto regionais. O Programa de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PDCT, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, por exemplo, tem um potencial a ser explorado por aqueles que desejem
investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais limpas ou mais
eficientes.
É fundamental, também, que a incorporação da variável ambiental não fique restrita
ao crédito oficial ou aos benefícios fiscais. Este Grupo de Trabalho entende que é
importante a ampliação do processo a todas as instituições financeiras, públicas ou
privadas. Por outro lado, a ausência de uma maior articulação entre as instituições
financeiras e os órgãos de meio ambiente dificulta a identificação de critérios para
priorizar projetos de menor custo ambiental e impede a sintonia necessária entre os
cronogramas de análise e desembolso dos financiamentos e os prazos mínimos
necessários para a concessão das licenças ambientais.
• RECOMENDAÇÕES
A. Para as instituições financeiras que compõem o Grupo:
1. explicitar seu compromisso com a variável ambiental, por intermédio de
uma Carta de Princípios (ANEXO 1), que serviria tanto como guia interno
para suas operações, como de estímulo aos clientes sobre a relevância do
meio ambiente na elaboração e gestão de projetos. Esta atitude tem sido
tomada por vários bancos públicos e privados em todo o mundo, ao
aderirem à Declaração Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, patrocinada pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA);
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2. constituir unidades ou grupos de técnicos que se dediquem especialmente
para identificar a relação entre meio ambiente e as atividades econômicas,
atuando internamente para a promoção e coordenação de atividades
estratégicas quanto ao tema e participando de atividades externas com
outras instituições. Tal providência é necessária para a plena incorporação
da variável ambiental nas estruturas das instituições financeiras federais e
executar os compromissos firmados pela diretoria na Carta de Princípios.
As instituições financeiras poderão buscar apoio para o treinamento dessas
unidades junto a fontes internacionais ou nacionais privadas;
3. promover a difusão de conhecimentos sobre o meio ambiente para os
empregados, por intermédio de treinamento, intercâmbio de experiências,
elaboração e análise de projetos ambientais etc. Seria também desejável a
utilização da rede de agências para complementar iniciativas de educação
ambiental;
4. adotar sistemas internos de classificação de projetos, que levem em conta o
impacto sobre o meio ambiente e suas implicações em termos de risco de
crédito. Este procedimento facilitará a análise dos projetos nas diversas
áreas operacionais dos bancos e permitirá priorizar propostas que
utilizarem técnicas e procedimentos ambientalmente sustentáveis;
5. identificar mecanismos de diferenciação nas operações de financiamento,
em termos de prazos e taxas de juros, com base na mensuração dos custos
decorrentes de passivos e riscos ambientais;
6. promover a criação de linhas de financiamento para as atividades de
reciclagem, recuperação de resíduos e recuperação das áreas de disposição.
B. Para o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal:
1. propor ao Ministério da Fazenda a submissão de voto ao Conselho
Monetário Nacional contendo proposta de norma que estabeleça
obrigatoriedade para as instituições financeiras do país, no financiamento
de projetos que apresentem risco ambiental, exigirem dos tomadores de
créditos o cumprimento da legislação ambiental;
2. propor ao Presidente do Banco Central que representantes do Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
participem do monitoramento da exigência do Manual de Crédito Rural e
Industrial de observância da variável ambiental na concessão de crédito;
3. propor ao Ministério do Planejamento e Orçamento o estabelecimento de
mecanismos para que as aplicações de recursos bilaterais, multilaterais e
públicos de origem nacional destinados à recuperação, preservação e
melhoria do meio ambiente, fiquem a salvo de restrições de controle
monetário de natureza conjuntural;
4. propor aos conselhos gestores dos diferentes fundos constitucionais,
regionais e setoriais uma melhor identificação dos recursos aplicados no
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meio ambiente, além da criação de programas específicos objetivando a
proteção, conservação e melhoria ambiental;
5. articular, juntamente com o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e
da Reforma Agrária e demais órgãos responsáveis, uma política de
financiamento das atividades que envolvam a exploração de recursos
naturais renováveis (atividades pesqueiras, florestais e de extrativismo
vegetal e animal), de forma a levar em conta os limites impostos pelos
ecossistemas, com vistas a impedir a superexploração e o desperdício
freqüentemente encontrados nesses setores;
6. desenvolver uma política de incentivo às atividades de reciclagem,
recuperação de resíduos e recuperação das áreas de disposição;
7. incluir no Cadastro de Informativo de Créditos Não Quitados do Setor
Público Federal (CADIN), os responsáveis por obrigações pecuniárias
referentes a meio ambiente, segundo as determinações da Medida
Provisória 1.110, de 30 de agosto de 1995. O acesso das instituições
financeiras oficiais a estas informações impedirá que os inadimplentes
realizem operações com linhas oficiais de crédito até a regularização de
suas pendências;
8. propor ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária / Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e
ao Ministério da Fazenda a compatibilização da Lei 8 629, de 25 de
fevereiro de 1993, (que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária), da Lei 8847, de 28 de setembro
de 1994, (que dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR), e do Decreto 1.282, de 19 de outubro de 1994 (que dispõe sobre a
exploração das florestas na Amazônia);
9. propor ao Ministério da Ciência e Tecnologia ação conjunta para difundir
os mecanismos do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
para a pesquisa de novas tecnologias e procedimentos mais limpas e mais
eficientes;
10. propor a criação de comissão permanente, com a mesma composição deste
Grupo de Trabalho, com o objetivo de:
a. acompanhar e apoiar a incorporação da variável ambiental nas
instituições financeiras, convidando, eventualmente, a participação
das demais agências federais (FINEP, SUDENE, SUDAM, Secretaria
de Política Urbana, etc.) e representantes de instituições financeiras
estaduais e privadas, para o aperfeiçoamento da gestão do crédito em
relação ao meio ambiente;
b. acompanhar a consolidação das normas legais e de gestão sobre o meio
ambiente para uso das instituições financeiras;
c. promover iniciativas junto aos órgãos federais responsáveis para
compatibilizar legislações conflitantes intra e extra-ambientais;
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d. buscar o aumento dos recursos para projetos ambientais e de
desenvolvimento sustentável, ampliando o acesso dos clientes das
instituições financeiras federais a fundos nacionais e internacionais, e,
em conjunto com a autoridade monetária, promover a criação de
mecanismos de captação de recursos em mercado que possam ser
direcionados para iniciativas de recuperação e preservação do meio
ambiente;
e. incrementar o relacionamento dos agentes financeiros com os órgãos
componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA,
para identificar formas de colaboração e cooperação para a integração
desses órgãos, em particular frente à demanda adicional que poderá
decorrer da incorporação da variável ambiental pelas instituições
financeiras;
f.

promover a colaboração dos agentes financeiros na implementação por
parte das empresas brasileiras de princípios de gestão ambiental, que
vierem a ser estabelecidos, como na ISO-14 000;

g. promover estudos para o desenvolvimento de um sistema de seguro
ambiental para a prevenção de sinistros que causem problemas
ambientais em atividades financiadas;
h. promover estudos para identificar formas de incrementar os recursos
destinados ao investimento rural. Atualmente a carência de recursos
determina que esses sejam direcionados para o custeio, inviabilizando
inversões em conservação e recuperação dos recursos naturais
necessárias para a sustentabilidade da atividade rural;
i.

promover estudos para aumentar a oferta de recursos de fundos geridos
pela Caixa Econômica Federal ou de outras fontes destinados ao
saneamento básico, à recuperação de unidades habitacionais e à
revitalização de áreas urbanas, evitando novas pressões sobre o meio
ambiente.

CARTA
DE
PRINCÍPIOS
SUSTENTÁVEL

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

Os bancos abaixo assinados reconhecem que podem cumprir um papel indispensável
na busca de um desenvolvimento sustentável que pressuponha uma contínua
melhoria no bem estar da sociedade e da qualidade do meio ambiente. Para tanto,
propõem-se a empreender políticas e práticas bancárias que estejam sempre e cada
vez mais em harmonia com o objetivo de promover um desenvolvimento que não
comprometa as necessidades das gerações futuras.
• Princípios Gerais do Desenvolvimento Sustentável:
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1. a proteção ambiental é um dever de todos que desejam melhorar a qualidade
de vida no planeta e extrapola qualquer tentativa de enquadramento espaçotemporal;
2. um setor financeiro dinâmico e versátil é fundamental para o desenvolvimento
sustentável;
3. o setor bancário deve privilegiar de forma crescente o financiamento de projetos
que não sejam agressivos ao meio ambiente ou que apresentem características
de sustentabilidade;
4. os riscos ambientais devem ser considerados nas análises e nas condições de
financiamento;
5. a gestão ambiental requer a adoção de práticas que antecipem e previnam
degradações do meio ambiente;
6. a participação dos clientes é imprescindível na condução da política ambiental
dos bancos;
7. As leis e regulamentações ambientais devem ser aplicadas e exigidas, cabendo
aos bancos participar da sua divulgação.
8. a execução da política ambiental nos bancos requer a criação e treinamento de
equipes específicas dentro dos seus quadros;
9. a eliminação de desperdícios, a eficiência energética e o uso de materiais
reciclados são práticas que devem ser estimuladas em todos os níveis
operacionais;
10. os princípios aqui assumidos devem constituir compromisso de todas as
instituições financeiras.
Assinam
-

Banco do Brasil S.A.

-

Caixa Econômica Federal

-

Banco do Nordeste do Brasil S. A

-

Banco da Amazônia S.A

-

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Fonte: http://www.jornaldomeioambiente.com.br/txt_importante/protocolorvd.asp
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ANEXO II
RELATÓRIO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA - CTCOB DO
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH
• Experiências de arrecadação e aplicação da cobrança pelo uso da água
A sociedade civil e usuária, bem como alguns setores do poder público, têm
concentrado seus esforços técnicos e administrativos, nos diversos fóruns pertinentes,
em especial na Câmara Técnica de Cobrança - CTCOB do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos - CNRH, para que sejam cumpridos os princípios legais da
arrecadação e aplicação da cobrança pelo uso da água. Todos os esforços se voltam,
principalmente, para o pressuposto de que recursos financeiros resultantes da
cobrança devam retornar, em forma de investimento, planos, programas e projetos
voltados para a proteção dos recursos hídricos, para a bacia de origem e que tais
aplicações devam ser priorizadas pelos respectivos Comitês e homologadas pelo
CNRH.
As principais considerações, análises, recomendações e conclusões alcançadas pela
CTCOB, até momento, e apresentadas neste Relatório, referem-se a duas
experiências de arrecadação e aplicação da cobrança pelo uso da água, em andamento
e em processo de implantação no Brasil. A saber: o pagamento pelo uso da água
efetuado pelo setor hidrelétrico, conforme art. 28, §2º da Lei N.º 9.984, de 2000, e o
início da cobrança, em 31 de março de 2003, no Comitê para Integração da Bacia do
Rio Paraíba do Sul - CEIVAP.
• Setor Hidrelétrico
A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos pelo Setor
Hidrelétrico, devida pelos grandes empreendimentos hidrelétricos, foi inicialmente
fixada em 6,0% do valor da energia elétrica produzida, sendo destinada aos Estados,
Distrito Federal e Municípios em cujos territórios estejam localizadas instalações
destinadas à produção de energia ou que tenham áreas invadidas por águas dos
respectivos reservatórios.
Com o advento da Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei N.º 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, ficou estabelecido que 3% dos recursos assim arrecadados seriam
destinados ao Ministério do Meio Ambiente, visando à implementação da Política e
do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Além disso, entre os
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Instrumentos definidos no Capítulo IV da Lei, destaca-se a Cobrança pelo Uso dos
Recursos Hídricos, de que trata a Seção IV, artigos 19 a 22. Com esse embasamento, a
Lei n.º 9984, de 17 de julho de 2000, elevou o valor da compensação para 6,75%.
De acordo com o texto legal, a parcela assim acrescida, de 0,75%, constitui pagamento
pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do art. 22 da Lei n.º 9.433, de 1997.
Decorre daí o entendimento, que tem sido o mais comum entre os membros da
Câmara Técnica de Cobrança do CNRH, de que os 0,75% do valor da energia
elétrica produzida, arrecadados desde a promulgação da Lei n.º 9.984/00, como parte
da Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos paga pelas UHE acima
de determinado porte mínimo, constituem, efetivamente, cobrança pelo uso da água,
é o que confirma o seu § 2º do artigo 28 (A parcela a que se refere o inciso II do parágrafo
primeiro constitui pagamento pelo uso de recursos hídricos e será aplicada nos termos do artigo
22 da Lei 9.433, de 1997), onde apenas altera o percentual da "Compensação
Financeira de 6% para 6,75%" e destina o acréscimo de 0,75% "a órgãos da
Administração direta da União", no caso ao Ministério do Meio Ambiente (§ 1º, II) e,
em conseqüência, que os recursos decorrentes do percentual acrescido constitui
pagamento pelo uso de recursos hídricos assim ratificando que a "Compensação
Financeira" é única e continua tendo como fato gerador a utilização de recursos
hídricos.
Assim sendo, não cabe tratamento diferenciado, no que tange à sua destinação, com
relação aos recursos oriundos da Cobrança dos demais usuários, decidida e
implementada no âmbito de cada bacia hidrográfica - pioneiramente iniciada, em
nosso País, em 2003, na bacia do rio Paraíba do Sul, com a prévia aprovação do
CNRH.
Esses recolhimentos, apenas em 2002, geraram recursos da ordem de R$530,0
milhões, dos quais R$58,9 milhões constituíram pagamento pelo uso da água.
Em 2002, dos R$58,9 milhões arrecadados com a cobrança pelo uso da água pelo
setor hidrelétrico, R$33,4 milhões, correspondentes a 57% dos recursos, foram
contingenciados, não tendo sido empenhados e aplicados até 31 de dezembro
daquele exercício. Não consta que esses recursos, nem que as parcelas
correspondentes a contingenciamentos de recursos de mesma origem, nos
orçamentos de 2000 e 2001, permaneçam à disposição da ANA, como determina a
Lei n.º 9.984/00.
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Apenas R$25,5 milhões, correspondentes a 43% da arrecadação, foram empenhados e
aplicados pela ANA. Para tanto, à falta de prioridades estabelecidas pelo CNRH, em
articulação com os Comitês de Bacias, aquela Agência baixou a Resolução n.º 130, de
5 de dezembro de 2001, estabelecendo que a aplicação dos recursos orçamentários da
ANA, bem como das receitas da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, inclusive a
parcela de 0,75% do total arrecadado com a compensação financeira paga pelo setor
hidrelétrico, dar-se-ia por continuidade a determinados programas do OGU na área
de recursos hídricos.
• CEIVAP
O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP foi
criado pelo Decreto Federal N.º 1842, de março de 1996. Sua instalação foi em 18 de
dezembro de 1997, com o objetivo geral de promover a articulação dos três estados
onde a bacia do Paraíba do Sul se situa (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais),
na busca de soluções conjuntas para os problemas relativos à degradação dos recursos
hídricos, bem como a revitalização da bacia hidrográfica.
O CEIVAP é formado por 60 membros, sendo três da União e 19 de cada estado da
bacia do Paraíba, com a seguinte composição: 40% de representantes dos usuários de
água; 35% do poder público e 25% de organizações civis. Seus membros são eleitos,
em fóruns democráticos, para um mandato de dois anos.
A cobrança pelo uso da água foi instituída na bacia, primeiramente, através da
Deliberação CEIVAP N.º 03, de 16 de março de 2001. Esta Deliberação estabeleceu
para o Preço Público Unitário -PPU, por metro cúbico, o valor de R$0,02 (dois
centavos de reais), tendo por base estudos de simulação de cobrança feitos pelo
Laboratório de Hidrologia da COOPE -UFRJ, referentes à captação, consumo e
lançamento apenas dos usuários industriais e de saneamento, estimando-se uma
arrecadação da ordem de R$14 milhões/ano.
Em 6 de dezembro de 2001, o Comitê aprovou a Deliberação CEIVAP N.º 08 que
estabeleceu os critérios de implantação da cobrança pelo uso da água na bacia.
Mantendo-se o PPU aprovado, no valor de R$0,02, a Deliberação reforçou o caráter
universal da cobrança (aplicável a todos os usos outorgáveis) e condicionou, com
base na legislação vigente, o início do processo de arrecadação a cinco fatores:
- Aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, formatado com base nos
Programas Estaduais de Investimentos do Projeto de Qualidade das Águas e
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Controle da Poluição (PQA) e no Programa Inicial de Investimentos aprovado pela
Deliberação N.º 02/2000;
- Instituição da Agência de Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul, ou entidade com
atribuições a ela assemelhada, conforme Deliberação CEIVAP N.º 05/2001;
- Definição pelo CEIVAP dos usos considerados insignificantes para a bacia
hidrográfica do rio Paraíba do Sul;
- Conclusão, pela Agência Nacional de Águas e pelos Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais, do processo de regularização de usos de recursos hídricos na
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Posteriormente, em 04 de novembro de 2002, foram aprovadas medidas
complementares para a implantação da cobrança, através da Deliberação CEIVAP
N.º 15. Dessas medidas destaca-se a definição de metodologia e de critérios de
cobrança pelo uso da água aplicáveis aos usuários do setor agropecuário, a atividades
de aqüicultura e aos usuários do setor de geração elétrica em pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs). Essa Deliberação tratou ainda de critérios de cobrança pelo
uso dos recursos hídricos na transposição da bacia do Paraíba do Sul para a bacia do
rio Guandu, para o qual fixou o prazo de 1 (um) ano para o estabelecimento e a
aprovação dos critérios. Condicionada a essa medida, a Deliberação estabeleceu a
obrigatoriedade do efetivo repasse para a aplicação na bacia, por determinação do
CEIVAP, dos recursos referentes ao 0,75% do valor da energia elétrica produzida com
a utilização das águas da bacia do Paraíba do Sul. Por fim, a Deliberação estabeleceu
também o prazo de 1 (um) ano para o desenvolvimento e aprovação de critérios de
cobrança pelo uso da água na atividade de mineração.
Ressalte-se que todos esses procedimentos foram alvo de análises das Câmaras
Técnicas competentes deste Conselho e foram devidamente homologados, através de
Resoluções específicas.
Apesar do não cumprimento in verbis das condicionantes definidas pela Deliberação
CEIVAP N.º 08, especialmente aquelas relativas à instituição da Agência de Água da
Bacia do Rio Paraíba do Sul e à conclusão, pela Agência Nacional de Águas e pelos
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, do processo de regularização
de usos de recursos hídricos, por acordo e sensibilidade dos usuários da bacia, em 31
de março de 2003, foi iniciado a cobrança pelo uso dos recursos hídricos da bacia do
rio Paraíba do Sul, em rios de domínio da União.
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BACIA DO PARAÍBA DO SUL - PAGAMENTO PELO USO DA ÁGUA (ÁGUAS DA UNIÃO)
Parcelas pagas
A pagar (total)
Tipo de uso
(março a agosto)
Irrigação
Indústria
Outros
Saneamento

Total

3.332,88
1.919.411,91
186.236,95
1.529.980,06

3.638.961,80

1.653,42
1.579.632,25
478.589,34
2.799.922,59

Total Geral

4.859.797,60 8.498.759,40

O recurso financeiro arrecadado na bacia pela Agência Nacional de Água até o
momento (25 de junho de 2003) é da ordem de R$1.900.000,00, de acordo com
informações prestadas pela própria Agência. De acordo com a legislação citada, esse
recurso deve ser aplicado na bacia através de sua Agência de Água (da bacia) e de
acordo com o plano de aplicação devidamente aprovado pelo CEIVAP. Com vistas à
viabilização dessas premissas, e para o cumprimento das condicionantes definidas na
Deliberação CEIVAP N.º 08, foi aprovado, pelo Comitê, o Plano de Investimento e
instituída a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul, que através da Resolução CNRH N.º 26, de 29 de novembro de 2002, foi
autorizada a exercer as funções de Agência de Águas do CEIVAP.
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Os trabalhos de investigação e análise desenvolvidos no âmbito da CTCOB, relativos
aos recursos oriundos do pagamento pelo setor hidrelétrico, apontaram para o fato de
que os recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio
Paraíba do Sul estavam também sujeitos aos riscos de contingenciamento e demais
desvios de aplicação.
Assim, para o melhor entendimento de todo o processo com vistas à indicação de
soluções adequadas ao problema, a CTCOB empreendeu todos os esforços na busca
do correto entendimento dos processos técnicos, jurídicos, administrativos e
financeiros de todos os recursos da receita patrimonial e demais recursos públicos
específicos. Nessa busca chegou-se aos seguintes entendimentos:
I. o decreto presidencial deste ano contigenciou 60% dos recursos do MMA, nos
quais estão incluídos os da cobrança pelo setor hidrelétrico;
II. o MMA e entidades vinculadas não fazem um corte linear. Elegem-se aquelas
fontes que terão mais ou menos cortes, desde que atinjam os 60% definidos.
Ou seja, a ANA poderá cortar os recursos e respectivas aplicações até atingir sua
cota e não cortar aqueles referentes à cobrança. Entretanto, no nível de 60% é
quase impossível não cortar de todas as fontes a ela destinada;
III. a fonte definida para o recurso oriundo da cobrança pelo CEIVAP é a 129
(conforme informa a SOF, em agosto de 2002). Esta fonte está no Anexo I, ou
seja, altamente contigenciável. A proposta em negociação, no momento, é
transferir a cobrança no CEIVAP para a fonte 150, que cai no ANEXO II,
portanto, apenas diminuindo o risco do contingenciamento. De qualquer
forma fica-se o risco da retenção financeira;
IV. uma das alternativas em discussão é a criação de um fundo específico.
Entretanto essa alternativa não traz qualquer segurança para o não
contingenciamento dos recursos, haja vista o contingenciamento dos recursos
de diversos fundos financeiros como o Fundo de Universalização das
Telecomunicações - FUST, para o qual já foram recolhidos algo em torno de
R$3 bilhões e até o momento os mesmos não foram aplicados nas atividades a
que se destinam e vinculadas na lei de sua criação;
V. na LDO/2004, chama a atenção o fato de que os atos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial no âmbito do SIAFI, após o último dia útil de
exercício ficam vedados (art. 37, § 2º.). Ou seja, não há transferência de
recursos da receita patrimonial (no qual se classifica a cobrança) de um ano
para outro;
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VI. por fim, a análise na LDO/2004 aponta dois caminhos imediatos: a) a
competência do Ministro de Estado de Planejamento e Gestão de proceder
troca de fontes já aprovadas (art. 86, §3º); b) requerer do órgão central do
SIAFI que a cobrança pelo uso da água seja caracterizada como receita com
características operacionais específicas, evitando-se que essa receita seja
classificada e, obrigatoriamente, contabilizada no SIAFI (art. 91, §2o, inciso
III).
Considerando que a cobrança pelo uso da água se sustenta nos conceitos e na
filosofia de um acordo social, onde a credibilidade é o parâmetro principal na
equação que definirá os valores e critérios de aplicação desse instrumento, pode-se
concluir, a partir dos dados apresentados, que os agentes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, em especial o CNRH, estão diante de uma
situação muito grave.
Todos os caminhos e processos vividos e propostos, até o momento, apontam para
uma saída na qual o recurso da cobrança recebe tratamento orçamentário de rotina.
É muito importante que se consiga montar e aplicar um modelo legal que não seja
dada a qualificação orçamentária típica para esse recurso. Neste aspecto é mister
chamar novamente a atenção para o fato de que a criação de um fundo específico
pressupõe a qualificação como recurso orçamentário de rotina e não estará livre de
contingenciamento.
Enfatiza-se que a aplicação da cobrança pelo uso da água do CEIVAP deverá estar
garantida na palavra dos atuais dirigentes da ANA. Considerando que o recurso
arrecadado, nessa primeira fase, é pequeno, se comparado às dotações orçamentárias
da Agência, associado às qualidades profissionais de seus dirigentes, não será difícil o
cumprimento do que foi acordado. Entretanto dois aspectos merecem reflexão.
Primeiro, o CEIVAP se constitui na primeira experiência do Brasil, na qual o
processo da cobrança pelo uso da água deve ser seguido pelos diversos Comitês que
se instalam. Entretanto, a situação atual da cobrança pelo uso da água no CEIVAP
não é inspiradora, podendo, num efeito contrário, abortar outras iniciativas
promissoras. Outrossim, quando se multiplicarem as experiências no País, apenas a
dotação orçamentária da ANA não fará frente ao seu compromisso de não
contingenciamento dos recursos, reforçando a conclusão de que é necessário
implementar uma solução mais permanente.
Segundo, a questão do não reconhecimento da cobrança como um recurso
diferenciado do processo orçamentário rotineiro vem também ocasionando
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dificuldades para o reconhecimento das Agências de Água das respectivas bacias, em
especial o reconhecimento da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, como uma unidade executiva descentralizada de
gestão dos recursos hídricos, passível, portanto, de receber delegação das funções da
ANA, em especial o recebimento e aplicação dos recursos oriundos da cobrança.
Isto posto, entende-se que o processo de implantação da cobrança pelo uso da água
em rios de domínio da União, no Brasil, está ameaçado, especialmente o processo
iniciado no CEIVAP.
A seguir é reproduzida a deliberação CEIPAV que trata da cobrança pelo uso da
água.
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ANEXO III
DELIBERAÇÃO CEIVAP Nº 08/2001 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

"Dispõe sobre a Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia do Rio
Paraíba do Sul a partir de 2002".
O Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, criado pelo
Decreto no 1.842, de 1996, do Presidente da República, no uso de suas atribuições,
Considerando que os artigos 1º, 19 e 20 da Lei nº 9.433, de 1997 estabelecem que a água é um
recurso dotado de valor econômico, devendo ser cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à
outorga, nos termos do art. 12 desta mesma Lei;
Considerando que o art. 21 da Lei nº 9.433, de 1997 determina que a fixação de valores a serem
cobrados levará em conta os volumes de derivações, captações, extração de água e lançamento de
efluentes;
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000 que estabelece nos seus incisos VI,
VIII e IX competência para a Agência Nacional de Águas implementar a cobrança, a qual poderá
ser delegada à Agência de Água da Bacia que vier a ser instituída, e com base nos valores
propostos pelo CEIVAP e aprovados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH;
Considerando que na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, já existe um Programa Inicial de
Investimentos aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 02/00, com hierarquização de ações
voltadas à gestão, planejamento e obras de recuperação dos seus recursos hídricos;
Considerando que se prevê que recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos sejam
alocados como contrapartida ao Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas em
implantação na bacia do rio Paraíba do Sul, pela Agência Nacional de Águas;
Delibera:
Art.1.º Fica aprovado o início da implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul a partir do ano 2002, nos termos do art. 12 da Lei nº
9.433, de 1997.

§ 1º O início da cobrança se efetivará a partir do atendimento das exigências legais e das
medidas preparatórias relacionadas no cronograma em anexo e cumpridas, plenamente, as
condições a seguir:
I- Aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, formatado com base nos Programas
Estaduais de Investimentos do Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição
Hídrica e no Programa Inicial de Investimentos aprovado pela Deliberação CEIVAP no
02/00;
II- Instituição da Agência de Água da Bacia do Rio Paraíba do Sul, ou entidade com
atribuições a ela assemelhada, conforme Deliberação CEIVAP nº 05/2001;
III-Definição pelo CEIVAP dos usos considerados insignificantes para a bacia hidrográfica do
rio Paraíba do Sul;
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IV Conclusão, pela Agência Nacional de Águas e pelos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais, do processo de regularização de usos de recursos hídricos na bacia
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, conforme cronograma em anexo;
V Definição pelo CEIVAP da metodologia de cobrança para os usos previstos em lei.
§ 2º O usuário que não atender à convocação para regularização do uso de recurso hídrico será
considerado usuário ilegal e inadimplente.
Art. 2º Serão cobrados os usos de recursos hídricos, conforme art. 21 da Lei no 9.433, de 1997, de

acordo com os volumes de derivação, captação, extração de água e lançamentos de efluentes.

§ 1º Os critérios aplicáveis aos setores industrial e de saneamento (abastecimento de água e
esgotamento sanitário) são:
I- Fica estabelecido o Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$0,02 (dois centavos de
real) por metro cúbico, para fins de aplicação da fórmula que integra a metodologia
descrita em anexo.
II- Fica estabelecido o valor de 0,4 (quatro décimos) para o coeficiente k0, para fins de
aplicação da fórmula que integra a metodologia descrita em anexo;
III-Os valores de Qcap, k1, k2 e k3 referentes à metodologia descrita em anexo serão
informados pelos usuários, sujeitos à fiscalização prevista na legislação pertinente;
IV-A metodologia e os valores do Preço Público Unitário e do coeficiente k0, referidos neste
parágrafo, vigorarão por 3 (três) anos a partir de início efetivo da cobrança.
§ 2º Os setores usuários, à exceção dos setores industrial e de saneamento (abastecimento de
água e esgotamento sanitário), devido às suas peculiaridades de uso dos recursos hídricos,
serão contemplados com critérios específicos, a serem definidos com a participação das
instituições envolvidas e aprovados pelo plenário do CEIVAP, conforme prazo definido no
cronograma anexo a esta Deliberação.
§ 3º Sobre o montante devido por usuário inadimplente incidirão as multas e penalidades
cabíveis.
Art. 3º Sobre o valor total da cobrança incidirá fator redutor proporcional ao mês de entrada do

usuário no sistema segundo o seguinte critério de escalonamento:

I- 18% (dezoito por cento) para os usuários pagadores no primeiro mês de vigência da
cobrança;
II- O fator redutor decrescerá 0,5% (meio por cento) a cada mês subseqüente ao primeiro mês
de vigência da cobrança;
III-O fator redutor a que fizer jus o usuário permanecerá constante até o final do período de
vigência desta Deliberação.
§ 1º Os usuários inadimplentes com o pagamento pelo uso dos recursos hídricos (portadores de
outorga que não estão efetuando o pagamento) não terão o direito ao fator redutor, incidindo,
sobre o montante devido, multas e penalidades cabíveis.
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§ 2º Os usuários inadimplentes a que se refere o parágrafo anterior terão direito ao fator
redutor, no percentual à época vigente, quando regularizarem o pagamento devido.
Art. 4º Findo o prazo de 3 (três) anos a partir do início efetivo da cobrança, todos os usuários de

recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul deverão estar outorgados e efetuando o
pagamento previsto, exceto os usos considerados insignificantes conforme estabelecido no inciso
III do § 1º do art. 1º desta Deliberação.

§ 1º Os usuários que não cumprirem ao disposto no caput deste artigo estarão sujeitos às
penalidades previstas nos arts. 49 e 50 da Lei no 9.433, de 1997.
§ 2º A Agência de Água da Bacia, com o apoio de todas as entidades representadas no CEIVAP,
deverá realizar um amplo e contínuo programa de divulgação e sensibilização do processo de
implantação da cobrança na bacia.
§ 3º Com uma antecedência mínima de 6 (seis) meses do vencimento do prazo que trata o caput
deste artigo, esta Deliberação deverá ser reavaliada e propostas as adequações que se fizerem
necessárias.
Art. 5º Os recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na

bacia do rio Paraíba do Sul serão aplicados de acordo com o Programa de Investimentos e Plano
de Recursos Hídricos aprovados pelo CEIVAP.
Art. 6º Esta Deliberação deverá ser encaminhada:

I- Ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para análise e aprovação desta cobrança e
demais providência necessárias à sua implementação na bacia;
II- À Agência Nacional de Águas, para a implementação das medidas administrativas
necessárias para a cobrança pelo uso de recursos hídricos, especialmente aquelas
necessárias à regularização das outorgas de direito de uso na bacia do rio Paraíba do Sul;
III-Aos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e organismos de bacia,
recomendando que, junto com a Agência Nacional de Águas, avancem nas medidas
necessárias à implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio
estadual na Bacia do rio Paraíba do Sul, e, sobretudo, promovam a integração e
compatibilização das suas legislações, normas e critérios, de modo a estabelecer as
condições para que a bacia hidrográfica seja, efetivamente, a unidade de planejamento e
gestão dos recursos hídricos.
Art. 7º Esta deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação, ficando revogada a

Deliberação CEIVAP nº 03/2001.
Resende, 6 de dezembro de 2001.
Presidente do CEIVAP
Secretário do CEIVAP

Deliberação CEIVAP nº 08/2001 - Anexo II
Fórmula simplificada para a fase inicial de cobrança pelo uso da água bruta na bacia do rio
Paraíba do Sul
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Cobrança mensal total = Qcap x [K0 + K1 + (1 - K1) x (1 - K2 K3)] x PPU
Em que:
- Qcap corresponde ao volume de água captada durante um mês (m3/mês)
- K0 expressa o multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 1,0 (um) e definido
pelo CEIVAP).
- K1 expressa o coeficiente de consumo para a atividade do usuário em questão, ou seja, a
relação entre o volume consumido e o volume captado pelo usuário (ou o índice
correspondente à parte do volume captado que não retorna ao manancial).
- K2 expressa o percentual do volume de efluentes tratados em relação ao volume total de
efluentes produzidos (ou o índice de cobertura de tratamento de efluentes doméstico ou
industrial), ou seja, a relação entre a vazão efluente tratada e a vazão efluente bruta
- K3 expressa o nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) na
Estação de Tratamento de Efluentes.
- PPU é o Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela captação, pelo consumo e
pela diluição de efluentes, para cada m3 de água captada (R$/m3).
Ou:
- C = Qcap x k0 x PPU + Qcap x k1 x PPU + Qcap x (1 - k1) x (1 - k2 k3) x PPU
- 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela
- 1ª Parcela: cobrança pelo volume de água captada no manancial;
- 2ª Parcela: cobrança pelo consumo (volume captado que não retorna ao corpo hídrico);
- 3ª Parcela: cobrança pelo despejo do efluente no corpo receptor
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GLOSSÁRIO
AGÊNCIA DE ÁGUA: 1) Denominação utilizada pela Lei Federal # 9 433, de 8 de janeiro
de 1997, para designar as Agências de Bacias. 2) Personalidade jurídica com funções de
secretaria executiva de um respectivo Comitê de Bacia (também chamada de Agência de
Bacia).
AGÊNCIA DE BACIA: Entidade jurídica sem fins lucrativos, com estrutura administrativa e
financeira própria que pode ser organizada como fundação de direito privado ou outra
personalidade jurídica, e com finalidade definida na legislação de recursos hídricos,
destacando-se a de que deverá atuar com secretaria executiva do respectivo Comitê de Bacias.
Esta agência é a entidade de apoio técnico e de suporte operacional ao respectivo Comitê de
Bacias.
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA): Entidade federal de implementação da política
Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Criada pela Lei 9.984, de 17 de Julho de 2000.
ÁGUAS ESTADUAIS: Águas que permanecem no Estado, por terem nascente e foz no
território do Estado.
ÁGUAS FEDERAIS: 1) Águas que estejam em terreno de domínio federal ou banhem mais
de um estado. 2) Ilhas fluviais e lacustres de regiões limítrofes com outros países.
ÁGUA PÚBLICA: Aquela que está submetida ao território público - águas de rios, mares
territoriais que sendo de uso comum não podem ser apropriadas por particulares, concessão
feita só a título precário e revogada assim que exija o interesse público.
AMBIENTE: 1) Sistema constituído por fatores naturais, culturais e sociais, interrelacionados entre si, que condicionam a vida do homem e que por sua vez são
constantemente modificados e condicionados por este. 2) Tudo aquilo que cerca ou envolve
os seres vivos ou as coisas. O ambiente pode ser favorável ou desfavorável ao
desenvolvimento dos seres vivos na terra.
AMORTIZAÇÃO: Redução gradual de uma dívida por meio de pagamentos periódicos
combinados entre o credor e o devedor. Empréstimos bancários e hipotecas são, em geral,
pagos dessa forma.
ANTRÓPICO: Aquilo que sofre interferência do ser humano.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA: Unidade de conservação de uso sustentável,
estabelecida pela Lei Federal n.º 6902/81, que outorga ao Poder Executivo, nos casos de

G

ESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

147

relevante interesse público, o direito de declarar determinadas áreas do território nacional
como de interesse ambiental. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa,
com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos e
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso.
ATIVOS: Bens, créditos ou valores que formam o patrimônio de uma empresa. Os três
principais tipos de ativos são: o circulante, o fixo e o financeiro. O ativo circulante é o
dinheiro que a companhia tem em caixa, ou qualquer outra coisa que possa ser transformada
em dinheiro vivo imediatamente. O ativo fixo é tudo o que a empresa não tem intenção de
vender no curto prazo, como prédios, móveis, máquinas e equipamentos. Ativo financeiro
são as aplicações feitas no mercado financeiro. Aí entram títulos de renda fixa públicos e
privados, caderneta de poupança, ações, ouro, moedas estrangeiras, entre outros.
AVALIAÇÃO AMBIENTAL: Expressão utilizada com o mesmo significado da avaliação de
impacto ambiental, em decorrência de terminologia adotada por algumas agências
internacionais de cooperação técnica e econômica, correspondendo, às vezes, a um conceito
amplo que inclui outras formas de avaliação, como a análise de risco, a auditoria ambiental e
outros procedimentos de gestão
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA): Instrumento de política ambiental e gestão
ambiental de empreendimentos, formado por um conjunto de procedimentos capaz de
assegurar que se faça, desde o início do processo, um exame sistemático dos impactos
ambientais de uma proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e
que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela
tomada de decisão, e por eles considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a
adoção das medidas de proteção do meio ambiente, no caso de decisão sobre a implantação
do projeto.
BANCO CENTRAL (BC OU BACEN): Autoridade monetária do País responsável pela
execução da política financeira do governo. Cuida ainda da emissão de moedas, fiscaliza e
controla a atividade de todos os bancos no País.
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID): Órgão internacional que
visa ajudar países subdesenvolvidos e em desenvolvimento na América Latina. A organização
foi criada em 1959 e está sediada em Washington, nos Estados Unidos.
BANCO MUNDIAL: Nome pelo qual o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) é conhecido. Órgão internacional ligado a ONU, a instituição foi
criada para ajudar países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES):
Empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Exterior que tem como objetivo financiar empreendimentos para o desenvolvimento do
Brasil.
BENS: Tudo aquilo que tem utilidade, com ou sem valor econômico. O ar, por exemplo, é
um bem livre, mas o minério de ferro é um bem econômico, porque é escasso e depende do
trabalho humano para ser obtido. Os bens econômicos se dividem em cinco grupos
principais. São eles: bens de capital ou de produção (máquinas e equipamentos); bens de
consumo (brinquedos, um par de sapatos - aqueles que podem ser comprados pelas pessoas
depois de um processo de produção ou industrialização); bens de consumo durável
(máquina de lavar roupa, imóvel - que só são trocados após períodos longos de uso); bens de
consumo semi-durável (carro, roupa - os que precisam ser trocados periodicamente); bens de
consumo não-durável (alimentos).
BIODIVERSIDADE: (1) Variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros sistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.(2) Termo que se refere à variedade de
genótipos, espécies, populações, comunidades, ecossistemas e processos ecológicos existentes
em uma determinada região. Pode ser medida em diferentes níveis: genes, espécies, níveis
taxonômicos mais altos, comunidades e processos biológicos, ecossistemas, biomas, e em
diferentes escalas temporais e espaciais
BIOTA: Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico, em
estreita correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste ambiente.
CAPITAL: É o dinheiro investido em atividades em que existe possibilidade de perdas.
Normalmente estes investimentos são feitos por empresas ou instituições privadas. As
empresas de capital aberto são aquelas sociedades anônimas autorizadas a vender ações nas
bolsas de valores.
COBRANÇA DE USO DE ÁGUA: Ato ou instrumento instituído pela legislação de recursos
hídricos que deve ser exercido pela entidade de outorga dos direitos de uso de águas federal,
estadual ou credenciada pelo outorgante. Estão sujeitos à cobrança de outorgas os usuários
públicos e privados.
COMITÊ DE BACIA: Colegiado de uma bacia ou unidade hidrográfica, com área de atuação
descentralizada e com funções deliberativas e consultivas, dentro da nova política de águas.
Os comitês são formados por representantes do poder público - federal, estadual ou
municipal -, dos usuários de água e da sociedade civil.
CONSERVAÇÃO: Entende-se por conservação da natureza o manejo da biosfera,
compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a
melhoria do ambiente natural, para que este possa produzir o maior benefício, em bases
sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e
aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral
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CONSERVAR: Emprego dos conhecimentos ecológicos no uso racional dos recursos
naturais, permitindo benefícios para o maior número de pessoas, tanto no presente como nas
gerações futuras.
DANO AMBIENTAL: Qualquer lesão ao meio ambiente causado por ação de pessoa, seja ela
física ou jurídica, de direito público ou privado.
DEMANDA: Nome dado às necessidades ou desejo de consumo, individual ou coletivo, de
bens e serviços. A relação entre oferta e demanda é um dos fatores determinantes de preços
no mercado. Se a oferta for maior que a demanda, por exemplo, o preço tende a cair. Já, se a
oferta não der conta da demanda, o preço tende a aumentar.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 1) Modelo de desenvolvimento que leva em conta,
além dos fenômenos econômicos, os de caráteres sociais e ecológicos, atendendo às
exigências do presente sem comprometer as gerações futuras. 2) Aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem
às suas próprias necessidades.
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Conhecimento de todos os componentes ambientais de uma
determinada área (país, bacia hidrográfica, estado, município, etc.) para a caracterização da
sua qualidade ambiental.
ECONOMIA CLÁSSICA: A ciência econômica é consolidada com a escola clássica. O marco
fundamental é a obra Uma Investigação sobre a Natureza e Causas da Riqueza das Nações
(1776), do escocês Adam Smith (1723-1790). Após a morte de Smith, três nomes aperfeiçoam
e ampliam suas idéias: o francês Jean-Baptiste Say (1767-1832) e os ingleses Thomas
Malthus (1766-1834) e David Ricardo (1772-1823). O pensamento clássico se desenvolve na
segunda metade do século XVIII e no século XIX. Desse modo centra suas reflexões nas
transformações do processo produtivo, trazidas pela Revolução Industrial. Adam Smith
afirma que não é a prata ou o ouro que determina a prosperidade de uma nação, mas sim o
trabalho humano. Em conseqüência, qualquer mudança que aprimore as forças produtivas
enriquece uma nação. A principal delas - além da mecanização - é a divisão social do
trabalho, amplamente estudada por ele. A escola também aborda as causas das crises
econômicas, as implicações do crescimento populacional e a acumulação de capital. Os
clássicos defendem o liberalismo e elaboram o conceito de racionalidade econômica, no qual
o indivíduo deve satisfazer suas necessidades sem se preocupar com o bem-estar coletivo.
Essa busca egoísta e competitiva, no entanto, estaria na origem de todo o bem público
porque qualquer intervenção nessas leis naturais do comportamento humano bloquearia o
desenvolvimento das forças produtivas. Usando a metáfora econômica de Smith, os homens,
conduzidos por uma "mão invisível", acabam promovendo um fim que não era intencional.
ECONOMIA NEOCLÁSSICA: A escola surge no fim do século XIX com o austríaco Carl
Menger (1840-1921), o inglês William Stanley Jevons (1835-1882) e o francês Léon Walras
(1834-1910). Posteriormente se destacam o inglês Alfred Marshall (1842-1924), o austríaco
Knut Wicksell (1851-1926), o italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) e o norte-americano
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Irving Fisher (1867-1947). Os neoclássicos negam a teoria clássica do valor-trabalho.
Amparados pelas idéias do filósofo inglês Jeremy Bentham (1748-1832), criador do
utilitarismo, eles afirmam que o valor de um produto é uma grandeza subjetiva: relaciona-se
com a utilidade que ele tem para cada um. Essa utilidade, por sua vez, depende da
quantidade do bem de que o indivíduo dispõe. Nos desertos, por exemplo, a água é um
produto valioso, ao passo que em regiões chuvosas o valor cai consideravelmente. Dessa
maneira, o preço das mercadorias e dos serviços passa a ser definido pelo equilíbrio entre a
oferta e a procura. Essa lei do mercado, para os neoclássicos, conduz à estabilidade
econômica.
ECOSSISTEMA: 1) Termo criado por Tansey, em 1935, como um sistema aberto que inclui,
em uma certa área, todos os fatores físicos e biológicos (elementos bióticos e abióticos) do
ambiente e suas interações, o que resulta em uma diversidade biótica com estrutura trófica
claramente definida e na troca de energia e matéria entre esses fatores. 2) Sistema
relativamente estável no tempo e termodinamicamente aberto quanto à entrada e saída de
substancias e energia. (Fuente: Ley 11.723 República Argentina).
ECOSSISTEMA: Conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e
a flora, a fauna e os microrganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio
geológico, atmosférico, meteorológico e biológico. Educação Ambiental No apítulo 36 da
Agenda 21, a Educação Ambiental é definida como o processo que busca "desenvolver uma
população que seja consciente e preocupada com o meio e com os problemas que lhe são
associados. Uma população que tenha conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e
compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, na busca de soluções para os
problemas existentes e para a prevenção dos novos". "Educação Ambiental é
fundamentalmente uma educação para a resolução de problemas, a partir das bases
filosóficas do holismo, da sustentabilidade e do aprimoramento (Secretaria do Meio
Ambiente, 1997).
EFLUENTE: 1) Líquido que escoa para fora de um recipiente ou de outro sistema. (CID). 2)
Águas servidas que saem de um depósito ou de uma estação de tratamento. 3) Derivação de
uma corrente principal ou lago. (CID)
EMPREENDIMENTO: Empreendimento é definido como toda e qualquer ação física,
pública ou privada que, com objetivos sociais ou econômicos específicos, cause intervenções
sobre o território, envolvendo determinadas condições de ocupação e manejo dos recursos
naturais e alteração sobre as peculiaridades ambientais.
FUNDO SETORIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA RECURSOS HÍDRICOS (CTHIDRO): Instrumento de suporte financeiro do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
aos projetos científicos e de desenvolvimento tecnológico, destinados a aperfeiçoar os
diversos usos da água, de modo a garantir à atual e às futuras gerações alto padrão de
qualidade, utilização racional e integrada com vistas ao desenvolvimento sustentável e à
prevenção e defesa contra fenômenos hidrológicos críticos ou devido ao uso inadequado dos
recursos naturais
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GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Conjunto de atividades e estratégias visando à
administração das águas interiores (por não abrangerem os oceanos) e que envolve
negociações entre instituições, estabelecimento de políticas e de instrumentos de gestão e
criação de entidades (ou definição de novas funções para organismos ou entidades já
existentes), para implementação efetiva dos encargos decorrentes do estabelecimento das
novas práticas e atividades a serem executadas.
IMPACTO AMBIENTAL: 1) Introdução de matéria ou energia em um determinado
ambiente, causada por atividades humanas, alterando suas propriedades físicas, químicas,
biológicas ou econômicas e sociais preexistentes, que direta ou indiretamente venham a
afetar a saúde, a segurança e o bem estar das populações, as atividades sociais e econômicas,
a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.
2) Qualquer alteração significativa no meio ambiente - em um ou mais de seus componentes
- provocada por uma ação humana. 3) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: (I) a saúde, a segurança e o
bem-estar da população; (II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais.
INDICADOR: São variáveis perfeitamente identificáveis, utilizadas para caracterizar
(quantificar ou qualificar) os objetivos, metas ou resultados.
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO: O investimento estrangeiro consiste na aquisição de
empresas, equipamentos, instalações, estoques ou interesses financeiros de um país por
empresas, governos ou indivíduos de outros países. O investimento de capital estrangeiro
pode ser direto ou indireto.O investimento estrangeiro direto é aquele aplicado na
participação acionária de empresas já existentes ou na criação de novas empresas.O
investimento estrangeiro indireto assume a forma de empréstimos e financiamentos a longo
prazo.Os investimentos privados no exterior visam, principalmente, a obtenção de lucro
maior ou com facilidades fiscais, a busca de variações de câmbio favoráveis ou por temor de
mudanças políticas ou fiscais no país de origem.O investimento governamental é realizado
por razões políticas, diplomáticas ou militares, independente de possíveis rendimentos
econômicos, mas pode ter a função de equilibrar, a longo prazo, o balanço de pagamentos do
país de origem.
JUROS: Juro é a remuneração que o tomador de um empréstimo tem que pagar ao
proprietário do capital emprestado. O juro pode ser simples ou composto. O juro é simples
quando calculado sobre o montante do capital. É composto quando o juro vencido e não
pago é somado ao capital emprestado, formando um montante sobre o qual é calculado o
juro seguinte (capitalando) e assim sucessivamente. O juro composto é sempre maior do que
o juro simples na medida em que é calculado sobre um montante cada vez maior. Juro
nominal é o juro correspondente a um empréstimo ou financiamento, incluindo a correção
monetária do montante emprestado. Quando a inflação é zero, inexistindo a correção
monetária, o juro nominal é equivalente ao juro real. Juro real é o juro cobrado ou pago

152

G

ESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

sobre empréstimo ou financiamento sem contar a correção monetária do montante
emprestado. Os juros flutuantes (ou variáveis), ao contrário dos juros fixos, pagos por todo o
período do empréstimo, segundo taxa preestabelecida em contrato, trazem surpresas aos
devedores, pois podem elevar-se acentuadamente antes do final do pagamento de um
empréstimo, onerando o serviço da dívida.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Instrumento de política ambiental instituído em âmbito
nacional pela Lei nº 6.938, de 31.08.81, e regulamentado pelo Decreto nº 88.351, de 1.06.83,
que consiste em um processo destinado a condicionar a construção, a instalação, o
funcionamento e a ampliação de estabelecimento de atividades poluidoras ou que utilizem
recursos ambientais ao prévio licenciamento, por autoridade ambiental competente. A
legislação prevê a expedição de três licenças ambientais, todas obrigatórias, independentes de
outras licenças e autorizações exigíveis pelo Poder Público: Licença Prévia (LP), Licença de
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) (art. 20 do referido decreto). FEEMA Dicionário Básico do Meio Ambiente.
MARXISMO: Seu principal expoente é o alemão Karl Heinrich Marx (1818-1883), cujas
idéias - expostas em Contribuição à Crítica da Economia Política (1857) e em O Capital
(1867-1869) - exercem influência em várias áreas das ciências humanas. Também é
determinante a colaboração de Friedrich Engels (1820-1895). Com o tempo, o marxismo
recebe importantes contribuições, como a de Lênin, que, além de líder e teórico da
Revolução Russa, escreve O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo (1916).
MAIS-VALIA: A teoria econômica marxista procura explicar como o modo de produção
capitalista propicia a acumulação contínua de capital. A resposta está na confecção das
mercadorias. Elas resultam da combinação de meios de produção (ferramentas, máquinas e
matéria-prima) e do trabalho humano. No marxismo, a quantidade de trabalho socialmente
necessária para produzir uma mercadoria é o que determina seu valor. A ampliação do
capital ocorre porque o trabalho produz valores superiores ao dos salários (força de
trabalho). A esse diferencial Marx dá o nome de "mais-valia", conceito fundamental de sua
teoria por ser considerado a fonte dos lucros e da acumulação capitalista.
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS: Medidas tomadas pelos responsáveis pela execução de um
projeto, destinadas a compensar impactos ambientais negativos, notadamente alguns custos
sociais que não podem ser evitados ou uso de recursos ambientais não renováveis.
MEDIDAS CORRETIVAS: Ações para a recuperação de impactos ambientais causados por
qualquer empreendimento ou causa natural. Significam todas as medidas tomadas para
proceder à remoção do poluente do meio ambiente, bem como restaurar o ambiente que
sofreu degradação resultante destas medidas.
MEDIDAS MITIGADORAS: São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou
reduzir sua magnitude. É preferível usar a expressão "medida mitigadora" em vez de "medida
corretiva", uma vez que a maioria dos danos ao meio ambiente, quando não pode ser evitada,
pode apenas ser mitigada ou compensada.
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MEDIDAS PREVENTIVAS: Medidas destinadas a prevenir a degradação de um componente
do meio ou de um sistema ambiental.
MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Conjunto de referências políticoestratégicas, institucionais, legais e financeiras capazes de orientar a organização do setor de
recursos hídricos.
MOEDA: Unidade de valor-padrão utilizada como instrumento de troca por uma
comunidade. É o meio pelo qual os preços são expressos, as dívidas liquidadas, as
mercadorias e os serviços pagos e a poupança efetuada. A moeda corrente é o dinheiro oficial
de um país para todos os tipos de transação. Como o controle da moeda é vital não apenas
para o equilíbrio da economia de um país mas também para as relações comerciais entre
nações, é criado um sistema monetário internacional.
NEOLIBERALISMO: A expressão é usada para designar as políticas econômicas com ênfase
no livre mercado que vêm sendo adotadas pela maioria dos países. Atualmente, uma das
principais expressões do neoliberalismo são as medidas estabelecidas no chamado Consenso
de Washington, encontro realizado no início dos anos 90. Elas enfatizam a abertura da
economia por meio da liberalização financeira e comercial e da eliminação de barreiras aos
investimentos estrangeiros diretos; a estabilização econômica obtida pela disciplina fiscal,
pela reforma tributária, pela estabilidade da taxa de câmbio e pelo redirecionamento dos
gastos do Estado, dando prioridade à saúde, à educação e à infra-estrutura; e a diminuição
da participação do Estado na economia para permitir maior autonomia ao setor privado,
ocorrida por meio dos programas de privatização e da desregulamentação, por exemplo, do
preço de alguns produtos antes controlados pelo Estado. No neoliberalismo, o papel do
Estado restringe-se a disciplinar o mercado com o objetivo de combater os excessos da livre
concorrência e, dessa forma, garantir sua sobrevivência.
OLIGOPÓLIO: Grupo de empresas que detém o controle de determinado mercado, seja ele
o fornecimento de um produto, serviço ou matéria-prima. Alguns economistas acreditam
que esta prática é nociva porque, dominando um mercado, essas empresas limitariam custos
de produção e ditariam o preço dos produtos para aumentar a margem de lucro. Mas,
recentemente, há uma tendência em se defender o contrário. Com a formação de vários
conglomerados concorrentes, seria possível garantir preço estável, inibindo a formação de
cartéis.
OUTORGA: Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, mecanismo pelo qual o
usuário recebe uma autorização para fazer uso da água. Melhor, é um documento que
garante: a tomada d'água de determinada vazão, de uma determinada fonte hídrica, em um
local definido, para um determinado uso, durante um determinado período de tempo e que
pode lhe assegurar um direito, o direito de uso da água.
PASSIVOS: Conjunto das dívidas e obrigações de uma empresa. É o oposto do ativo.
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PATRIMÔNIO: Conjunto dos bens de uma pessoa ou empresa administrados de forma a dar
lucro ou gerar renda. No caso de uma empresa, o patrimônio é a diferença entre o que a
companhia tem (ativo) e suas dívidas (passivo). Se o resultado é positivo, obtém-se o
patrimônio líquido. Se for negativo, o passivo líquido.
POLUIÇÃO DA ÁGUA: 1) Lançamento e acumulação de substâncias, físicas ou biológicas
que afetem diretamente as características naturais das águas e a vida nos mares, rios, lagos e
demais corpos d`água, superficiais ou subterrâneos, ou que venham lhes causar efeitos
adversos secundários. 2) Adicionamento de esgotos, despejos industriais ou outro material
perigoso ou poluente, nas águas, em mensuráveis da qualidade da água (The World Bank,
1978). 3) Quando a qualidade da água for degradada de alguma maneira.
PRESERVAR: Manter o estado atual de uma área ou categoria de seres viventes.
PRIVATIZAÇÃO: Processo de venda em leilão de uma estatal para uma companhia ou
consórcio de empresas do setor privado.
PROJETO: Um empreendimento ou conjunto de atividades planejadas, concebido para
atingir determinados objetivos específicos, com base em um orçamento e dentro de um
período de tempo.
QUALIDADE AMBIENTAL: O termo pode ser conceituado como juízo de valor atribuído ao
quadro atual ou às condições do meio ambiente. A qualidade do ambiente refere-se ao
resultado dos processos dinâmicos e interativos dos componentes do sistema ambiental, e
define-se como o estado do meio ambiente numa determinada área ou região, como é
percebido objetivamente em função da medição de qualidade de alguns de seus
componentes, ou mesmo subjetivamente em relação a determinados atributos, como a
beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar.
RECURSO NATURAL: Qualquer elemento, matéria e energia que não tenha sofrido processo
de transformação, que seja usado diretamente para assegurar necessidades fisiológicas
socioeconômicas ou culturais. Um Recurso Renovável pode se auto-renovar ou ser renovado
a um ritmo constante, porque se recicla rapidamente, ou porque está vivo e pode propagar-se
ou ser propagado. Um Recurso Não-renovável, é aquele cujo consumo envolve
necessariamente seu esgotamento, pois não tem mecanismos físico-químicos ou biológicos
de geração, regeneração ou de propagação.
RECURSOS AMBIENTAIS: Atmosfera, águas interiores (superficiais e subterrâneas) e
estuários, mar territorial, solo, subsolo e elementos da biosfera (Lei nº 6.938, de 31.08.81).
Elementos naturais bióticos e abióticos, que dispõe o homem, para satisfazer suas
necessidades econômicas, sociais e culturais (Lei nº 33, de 27.12.80 - República de Cuba).
RECURSOS HÍDRICOS: Numa determinada região ou bacia, a quantidade de águas
superficiais ou subterrâneas, disponíveis para qualquer uso.
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RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Documento que apresenta os resultados dos
estudos técnicos e científicos de avaliação de impacto ambiental. Constitui um documento
do processo de avaliação de impacto ambiental e deve esclarecer todos os elementos do
projeto em estudo, de modo compreensível aos leigos, para que possam ser divulgados e
apreciados pelos grupos sociais interessados e por todas as instituições envolvidas em tomada
de decisão.
SISTEMA: Conjunto de componentes que interagem para desempenhar uma dada função.
Um sistema é configurado por objetos, partes ou elementos componentes. Esses objetos têm
propriedades e afinidades entre si que unem todo o sistema. As relações entre elementos
podem ser estáticas ou dinâmicas, o que implica na idéia de mudança, que é a principal
característica de todos os sistemas.
SISTEMA AMBIENTAL OU DO MEIO AMBIENTE: É parte de um sistema mais complexo e
deve ser visto como uma estrutura global, complexa e organizada.
TARIFA DE ÁGUA: Valor a ser pago para remunerar um serviço de interesse de certo grupo
ou categoria em recurso hídrico, cujo valor deve cobrir todas as despesas inerentes ao serviço
em questão.
TAXA DE ÁGUA: Valor a ser pago por um serviço público específico em recursos hídricos.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: É o espaço territorial legalmente instituído pelo Poder
Público, abrangendo seus recursos ambientais com características naturais relevantes,
incluindo as águas, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: Espaço territorial delimitado e seus componentes,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente
instituído pelo Poder Público para a proteção da natureza, com objetivos e limites definidos,
sob regime específico de administração, ao qual se aplicam adequadas garantias de proteção.
VALOR: Atributo que confere a qualquer produto a qualidade de bem econômico.
VALOR DE MERCADO: Também definido como valor venal, representa o valor com que
determinado produto pode ser comercializado, de acordo com a lei de oferta e procura. Por
isso, não tem a ver com o valor real de um produto que incorpora, inclusive, os custos de
fabricação.

Este glossário teve como base de sua elaboração as seguintes fontes:
- Glossário de termos hidrológicos. Versão 2.0.1 © 2002 ANA
- http://www.portalbrasil.eti.br/economia_glossario.htm
- http://www2.ibama.gov.br/unidades/guiadechefe/glossario/
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