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RESUMO
O presente trabalho apresenta uma contextualização da valoração econômica ambiental, com
enfoque na temática dos recursos hídricos a partir do instrumento de cobrança pelo uso da
água previsto na Lei nº 9.433/1997. Este instrumento foi aplicado à atividade suinícola
presente na região do Corede Serra, no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, estado
responsável por 48% da produção de suínos no Brasil. Caso a cobrança pelo uso da água fosse
instituída no Rio Grande do Sul, com os mesmos valores aplicados na cobrança da Bacia
Paraíba do Sul, em São Paulo, o valor arrecadado referente a água captada e consumida para a
atividade suinícola instalada na região em estudo seria de, aproximadamente, R$ 50.859,79 ao
ano. Ao aplicar a cobrança pelo uso da água nesta atividade observa-se que a receita renegada
atualmente poderia estar sendo utilizada em estruturas de saneamento básico, bem como
campanhas de conscientização.

VALORAÇÃO ECONÔMICA AMBIENTAL
A valoração econômica ambiental tornou-se um conceito fundamental para que ganhos e
perdas ambientais sejam incorporados no cálculo do desenvolvimento econômico de um país,
ou seja, as riquezas ambientais, as perdas por poluição ou a exploração do meio ambiente
(BARRETO, 2013). A água é caracterizada como um bem econômico devido à sua escassez, em
relação à demanda, sendo possível atribuir um preço ao seu uso apenas pela interação da
oferta, disponibilidade dos mananciais e procura. Sua característica mais conhecida, de acordo
com Garrido (2000), é que devido à sua infinidade de usos (abastecimento: cidades, industrial,
agropecuária; esgotamento sanitário; navegação; geração de energia; pesca; turismo; lazer;
recreação, etc.), apresenta diferentes valores de uso. A inexistência de mecanismos naturais
de mercado que promovam a utilização ótima dos recursos hídricos exige a intervenção
pública na alocação dos recursos entre os usuários e competidores, visto que, somente a partir
daí, os custos marginais sociais serão maiores que os custos marginais privados. Ainda que
apresentem muitas deficiências e dificuldades, não raro, os diversos métodos existentes para a
valoração econômica do meio ambiente também são considerados como controversos. Por
este motivo, seus resultados podem ser vistos apenas como uma aproximação do valor da
natureza. O mesmo pode ser dito sobre as reflexões do valor adequado para a cobrança pelo
uso da água no Brasil, que, devido à incerteza dos dados disponíveis, somente pode ser
considerado como intuitivo, havendo a necessidade de ser verificado através de análises mais
precisas e sistemáticas (HARTMANN, 2010). Os esforços para o reconhecimento do valor
econômico dos recursos hídricos, correspondem à interiorização dos custos dos prejuízos
causados a terceiros, por parte dos usuários. No Brasil, o Código das Águas, instituído pelo
Decreto nº 24.643/1934, foi o primeiro diploma de política de gestão dos recursos hídricos.
Segundo Serôa da Motta (1998), este instrumento, que autorizava a cobrança pelo uso, mas
que não foi implementado, não definiu a importância da água como bem ambiental.
Considerando os instrumentos legais vigentes no Brasil e relacionados à temática, aponta-se a
Lei nº 9.433/1997, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e disciplina a
criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas e das Agências de Bacias, e a Lei nº 9.984/2000,
que criou a Agência Nacional de Águas (ANA), entidade responsável pela promoção do
desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e que define a
competência para aplicação da cobrança pelo uso da água em corpos hídricos de domínio da
União. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem por objetivo, conforme Art. 19 da PNRH,
reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;
incentivar a racionalização do uso da água; e obter recursos financeiros para o financiamento
dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Essa cobrança
também está prevista em Constituições Estaduais, de 1989, sendo que sua efetivação depende

de decretos regulamentatórios e do atendimento às definições legais por parte das entidades
públicas e da população. De acordo com a ANA (2015), cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica
definir os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos bem como os respectivos
valores a serem cobrados, realidade atualmente observada em apenas cinco estados
brasileiros. No estado do Rio Grande do Sul existem vinte e cinco comitês de bacia
hidrográfica, sendo que nenhum instituiu ou regulamentou a aplicação da referida cobrança. A
partir desse contexto, e tendo em vista a grande demanda por água nas atividades suinícolas
desenvolvidas na região do Conselho de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), composta
por trinta e três municípios localizados na região nordeste do Rio Grande do Sul, o presente
trabalho objetiva apresentar a síntese da aplicação do instrumento de cobrança pelo uso da
água, instituído pela PNRH, com vistas a avaliar os valores possíveis de serem arrecadados,
bem como o seu investimento em melhorias ambientais e os impactos da cobrança sobre a
atividade.
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NA SUINOCULTURA
Na atividade de suinocultura, a quantidade de água não consumida ou desperdiçada pode ser
igual ou até maior do que o volume efetivamente consumido pelos animais. O consumo de
água diária é difícil de ser determinado, uma vez que, além da quantidade diária necessária à
sobrevivência dos animais, outros usos também devem ser considerados como, por exemplo,
higiene de instalações e equipamentos, banheiros, vestiários e aspersores (OLIVEIRA, 2004). A
água utilizada nas criações animais é captada geralmente de fontes superficiais, poços rasos ou
poços tubulares, sem preocupação quanto à sua quantidade, o que pode comprometer a
disponibilidade de água em épocas de estiagem, afetando as diversas atividades que fazem
uso desta. Considerado um plantel de suínos na região do Corede Serra de 453.379 animais
(SEAPA, 2012), obteve-se que a demanda de água para dessedentação animal, calculada
conforme metodologia proposta por Perdomo (2001) e limpeza e higienização das áreas de
criação, calculada conforme metodologia proposta por Palhares (2011) de aproximadamente
6.307,178 m3/dia. Para calcular a cobrança pelo uso da água foram utilizados os valores
fixados para a cobrança na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, no estado de São Paulo (ANA,
2015): R$ 0,01 por m3 de água captada, extraída ou derivada e R$ 0,02 por m3 de água
consumida. Caso a cobrança pelo uso da água fosse instituída no Rio Grande do Sul com os
mesmos valores aplicados a cobrança na Bacia citada, o valor arrecadado referente à água
captada e consumida para a atividade suinícola instalada no CoredeSerra seria de,
aproximadamente, R$ 50.859,79 ao ano. Com a situação de stress hídrico observada
atualmente no Brasil, o dinheiro arrecadado com a cobrança pelo uso da água poderia ter sido
revertido em estruturas e campanhas, visando prevenir ou minimizar os impactos associados à
água, além de servir como um instrumento de conscientização, visto que as pessoas tendem a
economizar água ao saber que há uma taxa associada ao seu consumo.
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