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Resumo 
É indiscutível o papel que a água tem em toda a cadeia da vida além de se constituir em um 
importante insumo nos processos produtivos como um todo. Este papel fica mais evidenciado na 
medida que crescem as discussões sobre a necessidade de instalar políticas de preservação e 
racionalização de seu uso por parte das comunidades mundiais. O Brasil, apesar de ser um país 
privilegiado pela fartura deste bem, também se destaca por sua má distribuição tanto geográfica 
quanto social, fortalecendo o já histórico modelo desigual de apropriação dos objetos geográficos 
e naturais. Um exemplo disso é o que ocorre nas regiões canavieiras, onde o elevado uso de água 
nas usinas muitas vezes compromete o abastecimento das cidades, o que é um desafio para a 
sustentabilidade regional. Este trabalho se propõe a discutir o modelo de gestão dos recursos 
hídricos, com destaque para a proposta de cobrança pelo uso da água, através de uma análise 
sobre a captação, uso e destinação da água em algumas usinas sucroalcooleiras localizadas na 
Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, e o papel político institucional dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica no Estado de São Paulo. 
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1 - Introdução  

 
 Hoje a escassez de água que se observa em vários países se constitui em um problema que 

merece atenção. Em muitas localidades do globo, depois de se chegar a um limite máximo de 

utilização da água superficial disponível, procura-se usar a água subterrânea, através da 



perfuração de poços. O bombeamento às vezes é tamanho que a água não se renova e como não 

se consegue regenerar toda a água que é retirada, os aqüíferos vêm sofrendo depleção em 

diversas regiões do globo, gerando inclusive o afundamento do solo. Esta água não está sendo 

reposta, evidenciando que esta não é um bem natural renovável, mas um recurso natural finito e 

para algumas regiões, cada vez mais escasso. 

 O Brasil é um país privilegiado com relação à qualidade e quantidade de água, possuindo 

em seu território cerca de 17 % de toda água doce do planeta.  A ONU considera como mínimo 

para o desenvolvimento humano algo em torno de 1000 m3 por habitante por ano. No Brasil este 

número é 40 vezes maior enquanto em países como o Kuwait, considerado um dos países de 

menor disponibilidade de água do globo, este número não chega a 10 m3/ano. 

 No entanto, apesar da abundância, a distribuição geográfica deste bem é desigual, e em 

locais onde existe maior concentração humana coincide com os pontos onde há deficiência nas 

reservas. Este é o caso das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, que juntas integram 85,5% da 

população e possuem apenas 11% do potencial hídrico do país, enquanto que 14,5% da 

população brasileira, localiza-se nas regiões Norte e Centro-Oeste, detentora 89% das reservas 

brasileiras. 

 O maior consumidor de água no país e no mundo é a agricultura, que através da irrigação 

consome cerca de 63% da água do país e em âmbito global estima-se que agricultura irrigada é a 

que mais desvia água da natureza, utilizando 70% do volume total extraído do sistema global de 

rios, lagos e mananciais subterrâneos. No entanto, admite-se ser gigantesco o desperdício de água 

na agricultura e pecuária brasileira uma vez que em 60% das terras irrigadas no país se utiliza o 

método da irrigação por superfície, reconhecidamente de baixa eficiência. Além disto, são 

comuns nos projetos de irrigação, os vazamentos nas tubulações e nos canais de alimentação e 

distribuição. 

 Cerca de 30 % do volume remanescente de água consumida, destina-se a fins diversos 

como o consumo doméstico, atividade industrial, geração de energia, recreação, abastecimento e 

outros. Chama a atenção o baixo volume médio consumido pela atividade industrial frente à 

agricultura, sobretudo tendo em vista segmento industrial constituído pelas agroindústrias que 

demandam enormes volumes de água em seus processos produtivos. Quanto a isto é preciso 

destacar que estas indústrias possuem grandes projetos em operação visando otimizar a 



reciclagem da água em seus processos industriais. Além disto, muitos processos industriais geram 

água que é então reaproveitada em outras fases da produção. 

  Esta eminente escassez de água em algumas regiões e a necessidade de ordenar o seu uso 

começa a despontar como um problema muito delicado a ser equacionado neste próximo milênio. 

No entanto, há mais de 20 anos, muitos países que já pressentiam esta escassez instruíram 

instrumentos de gestão sustentável da água para assegurar a integridade dos ecossistemas, 

procurando garantir aos cidadãos, inclusive, condições de participar do gerenciamento dos 

recursos hídricos. Além disto, adequaram um valor para a água capaz de refletir os custos de sua 

provisão, considerando-a como um bem público e incluindo-o no universo de interesse da gestão 

ambiental, não ficando por isso estritamente sujeita as leis de mercado. 

 Neste contexto, o princípio poluidor-pagador ou usuário-pagador veio efetivamente, 

instituir a obrigatoriedade de pagamento tanto de quem utiliza o corpo d’água como receptor de 

efluentes, quanto para que estiver retirando água dos mananciais. 

 Na seqüência é discutido o posicionamento institucional do país no que se refere a sua 

política de gestão de recursos hídricos e o papel dos Comitês de Bacia Hidrográfica nesta 

questão. Também é introduzida à discussão a questão da cobrança pelo uso da água. 

 

2- O papel dos Comitês na formulação de políticas públicas e a cobrança pelo uso da água. 

 

O destaque que a questão da água vem ganhando no cenário mundial associado a 

problemas de degradação dos recursos hídricos em alguns pontos do país, fez com que o Governo 

Federal criasse, em junho de 2000, a  Agência Nacional de Águas (ANA). Esta agência tem como 

principal objetivo disciplinar a utilização dos recursos hídricos, de modo a evitar a poluição e o 

desperdício, visando assim garantir para as futuras gerações, água de boa qualidade. Neste 

caminho, a ANA tem incentivado a criação de Comitês de Bacias Hidrográficas para administrar 

estes recursos e num futuro próximo gerir a cobrança pelo uso deste bem.  

É preciso salientar, no entanto, que no Estado de São Paulo a iniciativa de gestão dos 

recursos hídricos regionalizada, através de bacias hidrográficas é anterior ao estabelecimento da 

ANA e, esta discussão neste Estado, já se encontra, inclusive, bem amadurecida.  

 Atualmente o Estado de São Paulo está dividido em 22 Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHIs), que constitui a atual divisão hidrográfica do Estado, cada um 



possuindo o seu Comitê. O modelo em vigência no Estado segue de perto o modelo de gestão de 

recursos hídricos francês que prevê a participação da sociedade e considera o envolvimento da 

comunidade como fundamental na dinamização do sistema, através das constantes negociações 

entre grupos com interesse e valores divergentes, demonstrando que a voz dos usuários tem valor 

nas decisões relativas à gestão e à cobrança pelos recursos hídricos. 

 O tema gerenciamento dos recursos hídricos começou a ser discutido no Estado no 

Seminário Política Estadual de Recursos Hídricos, realizado em 1983. Em 1985 teve início um 

processo de descentralização administrativa conduzida pelo DAEE que culminou com a criação 

de sete diretorias de bacias hidrográficas, constituindo-se em um marco inicial do princípio que 

considera a bacia hidrográfica como unidade de gestão.  

Em 1987 foi criado o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (CRH) e a Constituição 

Estadual de 1989 previu que a gestão dos recursos hídricos do Estado ficasse a cargo do Sistema 

Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos ( SIGRH) do Estado objetivando a execução 

da política estadual de recursos hídricos  e a formulação, atualização e a aplicação do Plano 

Estadual dos Recursos Hídricos ( PERH). Em 1991 o Governo instituiu a Lei 9.034, dispondo 

sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e estabelecendo um planejamento para que a 

cobrança pelo uso da água fosse implementada de maneira gradual. Em 1993 foi instalado o novo 

CHR constituído por 33 membros: 11 representantes das agencias do Estado, 11 representantes 

dos municípios e 11 da sociedade civil. 

No entanto, foi com o surgimento da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) em 

1997, que as Bacias Hidrográficas passaram a ser vistas como um possível território para o 

surgimento de uma forma de governança alternativa e um espaço para a formulação e gestão de 

políticas públicas, onde a participação dos diferentes atores envolvidos seria a base de seu 

funcionamento (ORTEGA,1998 apud GONÇALVES, 2001). A divisão do espaço em Bacias 

Hidrográficas e a transferência do poder de decisão de alguns temas para os limites destas Bacias 

salientam o mecanismo de gestão participativa e descentralizada que faz parte da proposta da 

PNRH.   

 Neste contexto, os comitês de bacia têm, portanto, o papel de constituir-se em fóruns 

regionais, com a participação de representantes dos Municípios que o compõem, bem como 

representes do Estado e da Sociedade Civil. Tendo como base as propostas da Política Nacional 



de Recursos Hídricos, a finalidade dos Comitês de Bacia é, portanto,  discutir e definir a política 

regional de recursos hídricos incluindo-se aí a gestão da cobrança pelo uso da água. 

 Entretanto NADER (2001), destaca que a identidade e o papel dos Comitês de Bacia no 

Estado de São Paulo e no Brasil, ainda estão em construção. Segundo o autor, ora oscila entre ser 

instrumento do avanço da integração regional, com uma visão de “federalismo regional 

intermunicipal”, ora é visto como um braço de controle setorial sobre o uso do recurso ambiental, 

no estilo tradicional do Estado que nega ou concede outorgas de utilização da água, monitora o 

ciclo hidrológico, compatibiliza interesses e atua como mediador de interesses em conflito. Além, 

disto existem dificuldades por parte alguns comitês menos maduros, em assumir co-

responsabilidade com as prefeituras em certas matérias de competência local, uma vez que 

dirigentes locais não reconhecem a legitimidade do comitê para tanto. 

Existe um questionamento no que se refere a legitimidade e grau de reputação que este 

organismo goza diante do grupo que ele pretende influenciar: atividades produtivas agrícolas e 

industriais, prefeituras municipais, etc., inseridos dentro de um mesmo espaço definido pelo 

contorno da Bacia. Aspectos como a legitimidade e a reputação de organismos como os comitês 

são de fundamental importância para conferir credibilidade as suas orientações, ainda mais em se 

tratando de questões tão delicadas e ambíguas como aquelas relacionadas à gestão ambiental, 

uma vez que algumas deliberações podem ser polêmicas e colocar em confronto determinados 

grupos sociais. 

 O comitê atua como um campo organizacional, no qual os atores sociais, individuais ou 

coletivos, impactados e dependentes da Bacia, expressam seus anseios para o território, na 

medida em que estão representados o governo do Estado, as principais empresas, a sociedade 

civil e as universidades. Além disto, devido a grande diversidade político-partidária que 

normalmente se verifica entre os municípios que compõem as Bacias, a oportunidade de 

discussão de temas de interesse comum em fóruns regionais, articulados pelo Comitê da Bacia, 

contribui significativamente para aglutinação em torno de propostas comuns. 

Desta forma existe uma grande expectativa por parte da sociedade, em torno da atuação 

dos comitês como agentes coordenadores de discussões e de propostas para os problemas 

enfrentados pelos diversos atores da Bacia, não se restringindo apenas a questão da gestão dos 

recursos hídricos, mas ultrapassando este, na medida em que for incorporando outras questões de 

importância para a Bacia na qual está assentado. 



No entanto a discussão maior que se instala no momento nos Comitês de Bacia diz 

respeito à regulamentação da cobrança pelo uso da água. Esta proposta, abarcada atualmente pelo 

Estado e pela Federação, tem como base a experiência internacional de gestão dos recursos 

hídricos, que a fim de garantir usos mais eficientes do recurso, tem se orientado para a criação de 

mercados de água e por formas de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Atualmente a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem se constituído no principal instrumento de gestão de 

água em âmbito internacional. Tal instrumento possibilita responsabilizar os agentes, usuários 

e/ou poluidores, pelas externalidades negativas que suas atividades comportam e, ao mesmo 

tempo, permite gerar receitas para amenizar os impactos negativos que incidem sobre os recursos 

hídricos (COWAN, 1998). 

Uma das orientações básicas da cobrança pelo uso dos recursos hídricos é o princípio do 

“poluidor-pagador”, adotado pelos países filiados à Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, da União Européia. De acordo com este princípio, o 

agente poluidor deve arcar com as despesas para manter o meio ambiente dentro de parâmetros 

aceitáveis de qualidade. Acredita-se que assim, ao ser “penalizado” pela cobrança pelo uso da 

água, o poluidor seria induzido a adotar práticas menos danosas ao meio ambiente engajando-se, 

inclusive, no processo de maximização e racionalização do uso. 

No entanto é o modelo francês de gestão dos recursos hídricos que tem sido um dos 

principais exemplos do emprego do princípio poluidor-pagador. Este modelo consistiu na 

principal referência para a construção do arcabouço institucional brasileiro de gestão dos recursos 

hídricos tendo norteado o estabelecimento do domínio público da água e da criação de 

mecanismos legais e modalidades de cobrança para o uso dos recursos hídrico, previstos na 

Constituição Federal de 1988.  

Também a Política Estadual de Recursos Hídricos, aprovada no estado de São Paulo em 

1991, baseia-se na idéia do modelo francês ao reconhecer a água não só como um bem público, 

mas como um bem dotado de valor econômico. 

Tal cobrança deve ser feita pelo uso e pela derivação dos recursos hídricos e pela diluição 

de efluentes de qualquer natureza sobre os corpos d’água receptores, sendo que os parâmetros 

orgânicos devem ser ponderados para efeito de tarifação. Desta forma, os recursos captados 

através da cobrança pelo uso da água deverão se constituir em fonte orçamentária do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), e sua aplicação estará vinculada às diretrizes de 



programas e projetos elaborados pelos Comitês de Bacia e pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos.  

Em São Paulo a cobrança pelo uso da água depende apenas da aprovação do projeto de 

Lei no. 676/2000, que regulamenta definitivamente as formas de cobrança e vincula os recursos a 

serem captados. O projeto de lei em questão possui dispositivos de grande relevância. No 

primeiro, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos é quem decide o valor a ser cobrado, fixando 

um limite. Cada Comitê de Bacia, partindo deste valor, pode definir menores preços a serem 

cobrados de cada um dos setores usuários, conforme a atividade. Um segundo dispositivo do 

projeto de lei prevê que os recursos devem permanecer na Bacia onde forrem arrecadados, 

devendo ser nela aplicados integralmente. Um terceiro dispositivo, leva em conta a necessidade 

de um prazo para o completo cadastramento dos irrigantes e demais usuários agrícolas, e por 

conta disso, prevê a cobrança para este setor somente a partir do quarto ano da implementação da 

lei. 

Contudo, alguns pesquisadores chamam a atenção para o alcance dos instrumentos 

econômicos na gestão dos recursos hídricos que para estes autores parecem muito limitados 

(MARTINS & FELICIDADE, 2001; ALTVALTER, 1995; MONTIBELLER Fo. 2001). Segundo 

argumentam estes autores, no caso dos recursos naturais, a criação de mercados de direitos de uso 

somente garante ao suposto proprietário do recurso o direito de usufruir da mercadoria adquirida 

da forma que melhor lhe convier. A racionalidade de sua decisão de uso será condizente, 

portanto, somente com sua orientação privada sem qualquer relação direta com padrões 

socialmente requeridos de exploração ou sustentabilidade. 

 Ainda com relação a este ponto, um outro questionamento que surge refere-se a 

valoração dos recursos naturais. A avaliação do valor do bem é feita pela população atual, 

simulando um mercado, não levando em conta o possível valor que bem terá para as gerações 

futuras, constituindo-se em uma questão de valoração econômica que, para esta classe de bens, 

não tem solução. 

A parte desta discussão, na seqüência é apresentado um estudo do consumo de água  

realizado nas unidades sucroalcooleiras localizadas na Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçu que 

mostra a urgência em se disciplinar o uso dos recursos hídricos para que tanto sua qualidade 

quanto quantidade seja garantida.  

 



 

3- Captação, uso e destinação da água pelas usinas localizadas na  Bacia Hidrográfica 

do rio Mogi-Guaçu - BHMG. 

 

O processo de produção de açúcar e álcool utiliza um volume considerável de água 

captado de rios, lagoas e poços. Estima-se que uma Usina média, que mói em torno de um milhão 

de toneladas de cana por safra consuma o mesmo que uma cidade de 50 mil habitantes. 

Uma usina média visitada, por exemplo, explora 44 mil ha de cana espalhados por 5 

municípios, mói em cada safra 2,8 milhões de toneladas de cana, onde metade é colhida por 

máquinas, produz diariamente 800 mil litros de álcool, 23 mil sacas de açúcar, 15 toneladas de 

levedura seca, 8 mil m3 de vinhaça, condensa 4 mil m3 de água por dia, e capta 14,4 mil m3 da 

Bacia do Mogi. 

Uma outra usina menor explora 15 mil ha em 7 municípios, mói cerca de 1 milhão de 

toneladas de cana por safra, sendo 55% colhida com máquinas, produz diariamente 380 mil litros 

de álcool, 10 mil sacos de açúcar, 4 mil m3 de vinhaça, condensa 2,4 mil m3 de água por dia e 

capta 10,8 mil m3 da Bacia. 

Em razão das diferenças de rendimentos apresentadas pelos equipamentos utilizados em 

cada usina, pode-se considerar que a produção média atual de água condensada no processo 

esteja em torno de 1 mil m3 para cada 5 mil sacas de açúcar produzido. Assim, pode-se dizer que 

as 28 usinas inseridas na Bacia do rio Mogi-Guaçu, que produziram 60.606.626 sacas de açúcar 

na safra 2000/2001, produzam algo em torno de 12 milhões de m3 de água por safra. 

Entretanto, considerando-se o volume captado, que é em média quatro vezes o volume de 

água condensado, chegamos ao número de 50 milhões de m3 de água doce que são retirados 

anualmente da Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu pelo complexo canavieiro local, sendo que 

60% desta água são usados apenas na etapa de lavagem da cana. 

A redução desse déficit de água do processo, que precisa ser suprido através da captação 

de água da Bacia do Mogi-Guaçu, tem sido objeto de políticas internas em grande parte das 

usinas, principalmente frente à possibilidade da cobrança pelo uso da água, que já se iniciou em 

outros locais, como na Bacia do rio Paraíba do Sul. 

O maior volume de água utilizado no processo, que se destina à lavagem de cana (60%), 

pode ser dispensado se a cana for colhida crua, enquanto que o volume usado no abastecimento 



das caldeiras (30%), e no resfriamento de tanques no processo (10%), pode ser reduzido 

empregando-se equipamentos mais modernos, que são mais econômicos e eficientes. 

Em tese, uma usina moderna só precisaria captar água no início da safra, pois o volume 

diário de água condensado seria suficiente para mantê-la em funcionamento até o final da safra. 

Porém na prática isso é muito difícil de ocorrer, sendo possível afirmar que o volume captado 

pode sim ser reduzido, mas dificilmente ser dispensado. 

Quanto ao tratamento e destino da água utilizada pela maior parte das usinas, podem ser 

divididos em três tipos: 

• O primeiro é o tratamento da água de lavagem de cana, que geralmente se junta as 

demais águas de limpeza da indústria. Esta água é tratada em tanques e lagoas de 

decantação, em um circuito semifechado onde se recicla 2/3 do total, havendo, 

portanto captação e devolução constantes. O lodo das lagoas é utilizado na 

fertilização das lavouras, assim como a fração mais suja desta água. 

• O segundo deles é o tratamento de água captada para o uso nas caldeiras, onde a 

água é clarificada geralmente por floculação com sulfato de alumínio e soda 

cáustica, abrandada com uma resina especial e tem o pH regulado para um melhor 

desempenho na produção de vapor nas caldeiras. No geral esta água é captada de 

poços o que facilita o tratamento. 

• O terceiro deles é o tratamento da água utilizada para o resfriamento nas usinas, 

que sai aquecida e é refrigerada em sistemas de troca de calor com o ar por 

aspersão e descanso, sendo totalmente reutilizada. Devido às perdas por 

evaporação e vazamentos, este circuito precisa ser constantemente realimentado. 

 

A devolução de águas para os rios procura seguir os níveis e padrões pré-estabelecidos 

pela Legislação, sendo constantemente fiscalizado pela CETESB, para se evitar a contaminação 

dos corpos d’água. 

Entretanto, o mesmo não é feito a respeito da água “suja” utilizada na irrigação da 

lavoura, cujo impacto ambiental, sobretudo nos lençóis freáticos, permanece uma incógnita, 

assim como a aplicação da vinhaça na fertirrigação. 



A Tabela 1 resume dados de produção e consumo de água pelas usinas e destilarias 

localizadas na BHMG, com base nos dados da safra 2000/2001. 

 

Tabela 1: Produção e Consumo de Água nas Usinas e Destilarias da Bacia  
                Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu. 

Safra 200/2001 Tons Litros Sacas m3 m3 
Usinas  Moagem 

Á lcool total 
Açúcar 

total 
água 

condensada 
água 

captada 
 Açucareira Corona S/A  3.981.008 146.627.099 6.599.251 1.319.850 5.279.401
 Usina Santa Adélia  1.775.163 91.549.000 2.549.978 509.996 2.039.982
 Usina Santa Lúcia  896.800 41.527.000 985.000 197.000 788.000
 Usina Santa Luiza  1.080.881 31.857.000 1.870.070 374.014 1.496.056
 Ferrari Agroindústria*   1.000.000 68.400.000 1.800.000 360.000 1.440.000
 Usina São Martinho  5.313.581 202.560.000 8.332.730 1.666.546 6.666.184
 Cia. Albertina Mercantil e Industrial  1.238.048 21.907.000 2.692.320 538.464 2.153.856
 Usina São Francisco S/A  1.013.161 53.386.000 1.196.000 239.200 956.800
 Usina Santa Cruz  2.315.406 104.435.000 3.066.970 613.394 2.453.576
 Pitangueiras Açúcar e Álcool  886.924 80.191.910   0 800.000
 USJ-Açúcar e Álcool S/A  3.265.649 111.655.000 4.510.000 902.000 3.608.000
 Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S/A  690.572 32.595.001 938.198 187.640 750.558
 Virgulino de Oliveira S/A – Açúcar e 
Álcool  

1.037.444
50.470.000 1.326.180 265.236 1.060.944

 Usina Açucareira de Jaboticabal S/A  1.550.890 69.872.000 2.168.337 433.667 1.734.670
 Coimbra Cresciumal S/A  862.402 44.100.000 859.862 171.972 687.890
 Cia Energética Moreno-Açúcar e 
Álcool Ltda  

1.448.675
46.596.179 2.523.940 504.788 2.019.152

 Dedini Agroindústria  1.917.324 40.533.222 3.469.423 693.885 2.775.538
 Destilaria Andrade S/A  1.728.345 156.969.000 341.580 68.316 273.264
 Virálcool – Açúcar e Álcool Ltda  1.228.044 54.140.000 1.529.320 305.864 1.223.456
 Usina Bazan S/A  1.800.227 60.022.000 3.461.400 692.280 2.769.120
 Usina Açucareira Bela Vista S/A  771.511 30.311.000 1.081.576 216.315 865.261
 Açucareira Bortolo Carolo S/A  413.540 23.907.000   0 400.000
 Destilaria Bellão&Schiavon Ltda  0 0 0 0 0
 Cia Energética Santa Elisa S/A  5.037.000 172.000.000 7.502.491 1.500.498 6.001.993
 Irmãos Toniello Ltda (Sta Inês)  270.811 23.886.000   0 300.000
 Usina Santo Antônio S/A  1.410.916 69.620.000 1.802.000 360.400 1.441.600
 Total da Bacia  42.934.322 1.829.116.411 60.606.626 12.121.325 49.985.301
* dados estimados 
Fonte: elaborada a partir de dados do Anuário JornalCana safra 2000/2001. 
 

 Apesar das características do processo produtivo sucroalcooleiro, que é gerador de água e 

dos esforços desempenhados pelas usinas no sentido de diminuir a captação, incentivado a 

reciclagem da água em seu processo, elas ainda apresentam um perfil de consumidor consultivo.   

 O volume captado por cada usina individualmente não chega a preocupar. No entanto, a 

densidade de unidades produtivas dentro da Bacia Hidrográfica em questão, chama a atenção, 



uma vez que existem 28 unidades produtivas, muitas de grande porte, assentadas nos limites 

desta Bacia.  

Segundo dados do DAEE, o setor industrial localizado na BHMG é responsável por 

43,6% da demanda de água da bacia, sendo que o setor sucroalcooleiro se constitui no maior 

consumidor ( RELATÓRIO, 2002). Isto é preocupante, sobretudo quando se leva em conta o fato 

da BHMG ser considerada uma bacia de disponibilidade hídrica crítica em termos de água 

superficial uma vez que a demanda/disponibilidade é de cerca de 80,9% dos recursos superficiais 

disponíveis (e 11,6% dos recursos subterrâneos).  

Assim, fica evidente que se não houver disciplina do uso da água nesta Bacia poderá 

haver, no médio e longo prazo, um comprometimento do abastecimento público e/ou a 

inviabilização de diversas atividades produtivas hoje assentadas no território da Bacia. Além 

disso, a indisponibilidade para captação de recursos hídricos superficiais leva, automaticamente, 

à exploração dos recursos hídricos subterrâneos, recursos estes muito mais nobres e de demorada 

reposição. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Mogi-Guaçu entende que a regulamentação da 

cobrança pelo uso água irá beneficiar as ações voltadas à racionalização do uso do recurso, 

sobretudo nas atividades industriais inseridas na bacia.  Este efeito, segundo o secretário do 

Comitê, já pode ser sentido mesmo antes da regulamentação da lei. Segundo o secretário, 

diversas usinas da região já estão melhorando suas plantas industriais, buscando otimizar em seus 

processos  a reciclagem da água. O Comitê também tem notado o aumento da participação 

voluntária de representantes do setor nas seções plenárias do organismo, demonstrando 

claramente a sensibilização do setor com relação à temática.  

 Diante deste cenário, o Comitê vem se organizando de forma acelerada para estar apto a 

realizar a cobrança pelo uso da água na Bacia assim que o projeto lei for aprovado, otimizando 

ainda mais o impacto positivo que a medida deverá causar na gestão dos recursos hídricos e 

ambientais dos setores produtivos.  

 

4- Conclusões  

 

  A eminente escassez de água e o comprometimento de sua qualidade em algumas regiões 

do globo chamam a atenção para a importância do planejamento e gestão dos recursos hídricos.  



 O Brasil é um país privilegiado no que se refere à quantidade e qualidade deste bem, 

porém sua distribuição geográfica é desigual e nas regiões mais habitadas e industrializadas, onde 

evidentemente a demanda é maior, é onde justamente existe uma menor disponibilidade. O 

Estado de São Paulo, localizado na região Sudeste do país, se encontra exatamente neste cenário. 

 A atividade industrial, sobretudo a agroindústria, que é bastante desenvolvida nesta região 

do país, não pode prescindir dos recursos hídricos, uma vez que demandam grandes volumes de 

água em seus processos produtivos.  

 É importante destacar, entretanto, o esforço que estes setores produtivos vem realizando 

para diminuir o consumo consutivo, procurando otimizar seus processos, orientado esforços no 

sentido da reciclagem deste bem. No entanto, apesar dos esforços, o consumo do setor em 

algumas bacias hidrográficas é preocupante. 

 Um exemplo deste fato pode ser encontrado na Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guacu, 

onde agroindústria canavieira exerce uma forte demanda sobre este recurso. O consumo 

individual das usinas não chega a ser preocupante, mas como há uma densidade significativa de 

unidades instaladas na bacia: 28 unidades, algumas de grande porte, a questão fica um pouco 

mais delicada, ressaltando a necessidade de se ordenar o uso deste recurso. 

 Acredita-se que uma forma de gerenciar os recursos hídricos, direcionando o seu uso 

rumo à racionalidade seja a cobrança pelo seu uso, tanto como receptor de poluição 

remanescente, quanto como insumo produtivo. Esta é a base do sistema poluidor-pagador que já 

vigora em muitos países do mundo. 

 No Brasil, desde de 1934, o Código das Águas já previa o principio poluidor-pagador, 

mas somente no fim dos anos de1990 teve início a sua institucionalização. Em São Paulo a 

preocupação com a gestão dos recursos hídricos é mais antiga, tendo tido inicio já na década de 

1980 culminando com a instalação de 22 Comitês de Bacia no Estado. 

Existem inúmeras críticas ao modelo poluidor-pagador, sobretudo no que diz respeito a 

eficiência deste instrumento econômico na gestão dos recursos naturais, uma vez que  a criação 

de mercados de direitos de uso para esta classe de bem, somente garante ao suposto comprador 

do recurso o direito de usufruir da mercadoria adquirida da forma que melhor lhe convier.  

A questão da valoração dos recursos naturais também é um ponto muito discutido pelos 

críticos a este modelo uma vez que seria impossível quantificar corretamente o valor de um bem 



ambiental, sobretudo tendo em vista a incapacidade da geração atual, de estimar corretamente o 

valor deste bem para as futuras gerações.  

Mas um ponto interessante nestas críticas é o fato de que ao adotar uma ferramenta 

advinda da economia de mercado, como é o caso da cobrança pelo uso da água, deve-se ter em 

mente que a gestão desta questão jamais poderá estar sob o controle do próprio mercado. Esta 

imposição se faz necessária, pois refuta-se a idéia que uma economia de mercado venha a impor 

restrições a si própria mediante a necessidade de uma valoração monetária que não passa pelo 

mercado real. 

Diante deste ponto, o papel do Estado, através de suas agências e, sobretudo, dos Comitês 

de Bacia, ganham destaque como gestores de políticas públicas capazes de responder a demandas 

extra mercado, como as da sociedade civil, dos grupos ambientalistas entre outros, estando assim 

aptas limitar a ação do capital e conduzir um processo de valoração condizente com as 

especificidades que cercam os recursos naturais.  
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