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Resumo 
Este artigo analisa o padrão de adesão dos municípios das bacias Paraíba do Sul e Piracicaba-Capivarí-Jundiaí ao 

sistema de pagamento pelo uso da água dos rios, e o impacto disso na poluição dessas bacias. Os resultados mostram que 
municípios que recebem o rio já poluído tem uma maior probabilidade de entrar no esquema de pagamentos, e a adesão 
de municípios localizados a jusante no rio aumenta a probabilidade de que municípios a montante participem do sistema. 
Nós chamamos esse último efeito de anti free rider. Os resultados também mostram que a cobrança não surtiu efeito na 
poluição desses rios.    

 
Abstract 
This paper analyzes the participation decision on a voluntary payment scheme for water usage of towns located on the 

Paraiba do Sul and Piracicaba-Capivari-Jundiai river basins, and its impact on river pollution. The results show that 
municipalities that receive high levels of pollution from other towns hava a higher probability of entering the payment 
system, and the participation of towns located down river increase the probability of an up river town entering the 
system. We call this latter pattern, the anti free rider effect. The results also show that the payment for water usage had 
no effect on pollution levels. 
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1. Introdução 
 
Rios prestam diversos serviços para populações que vivem em sua proximidade. Entre esses, 

podemos destacar abstecimento de água, e transporte ou despejo de resíduos (poluição). Essas duas 
atividades geram dois tipos de externalidades negativas. Primeiro, pode afetar o abastecimento e 
disponibilidade de água dos municípios a jusante (rio abaixo); e segundo, a cidade pode poluir o rio 
após usá-lo para despejo de dejetos. A análise dessa segunda externalidade é o objeto deste artigo. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos determinou o início da cobrança pelo uso da água em 
bacias federais com o objetivo de impor um custo aos usuários das águas dos rios. Essa imposição 
funciona como um imposto pigouviano, que corrige as externalidades que o uso da água pode gerar. 
Na prática, observamos que somente duas bacias fazem a cobrança pelo uso da água - as bacias dos 
rios Paraíba do Sul (PDS) e  Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ) – e, entre estas apenas alguns 
municípios de fato pagam pelo uso. 

O objetivo desta trabalho é investigar os determinantes da adesão ou não dos municípios dessas 
bacias à cobrança, e o efeito desse arranjo de pagamentos na poluição desses rios.    

A adesão dos municípios ao sistema de cobrança pelo uso da água pode ser entendida por uma 
análise custo-benefício. A cobrança tem um custo para as municipalidades que a fazem. Os usuários 
de água pagarão por um bem até então gratuito. Além do custo financeiro, isso gera um custo 
político para o executivo local que entrar no sistema de pagamento. 

O benefício é a redução das externalidades negativas. Esse benefício somente se materializa se 
todos ou muitos municípios aderirem ao pagamento. A adesão ou não pode ser tratada como um jogo 
não-cooperativo, onde a redução da poluição depende da adesão das demais cidades localizadas ao 
longo do rio. Mais especificamente, cidades à jusante, prejudicadas com a poluição despejada pelos 
municípios localizados rio acima, são as que mais se beneficiariam de uma redução da externalidade. 
Consequentemente, são as que tem os maiores incentivos para participarem da cobrança e se 
mobilizarem para pressionar as cidades a montante a adotarem a cobrança. Adicionalmente, a 
cobrança pelo uso da água encarece o custo privado da poluição dos rios.  

Até onde pesquisamos, este trabalho é o primeiro  a investigar empiricamente a magnitude da 
resposta de redução de poluição dos rios após a implementação da cobrança pelo uso da água, 
endogeneizando a decisão de entrada no sistema de cobrança pelos municípios. Para isso usamos 
dados das bacias PCJ e PDS de 2000 a 2008 dentro do Estado de São Paulo, onde os dados relativos 
à qualidade da água estão disponíveis. 

Pitta e Goldbaum (2012) analizam o impacto de mudanças na legislação ambiental, além dos 
crescimentos populacional e econômico, na poluição do rio Tietê. Esses autores concluem que os  
investimentos em saneamento feitos até então tem um impacto fraco na redução da poluição, e que 
mudanças na legislação surtiram efeitos. Nesta linha, este trabalho pretende discutir o impacto da 
cobrança pelo uso da água na poluição causada pelos municípios. 

Esse artigo também se relaciona com a literatura sobre a decisão de aderir ou não a tratados 
ambientais. O importante trabalho de Barret (1992) trata esse tipo de adesão como um jogo não 
cooperativo, e mostra que sem uma terceira parte que obrigue a adesão, pouco se consegue além do 
equilíbrio não cooperativo, onde o problema do free rider é pervasivo. Segerson e Miceli (1998) 
analizam o tipo de política ótima, se penalidades ou incentivos de divisão de custos. O artigo mostra 
que não existe consenso, e a política ótima deve ser condicionada nas características de cada 
situação. 
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Os resultados obtidos aqui mostram um padrão de adesão ao esquema de pagamentos distinto do 
dessa literatura: quanto mais municípios aderem ao sistema de pagamentos, maior a probabilidade 
que um município daquele rio também entre no sistema. Nós chamamos esse efeito de anti-free 
rider, por ir contra o esperado na adesão a tratados ambientais. 

Quanto ao efeito do esquema de pagamento na poluição dos rios, nossos resultados em certa 
medida corroboram os resultados de Pitta e Goldbaum (2012), o qual mostra um efeito nulo ou 
limitado dessas políticas no nível de poluição.  

Outra literatura trata da questão espacial na implantação de políticas públicas em geral. Em os 
muitos tópicos analisados neta área, o trabalho de Case e Rosen (1993) se destaca para os nossos 
propósitos por analizar a similaridade da política pública entre estados vizinhos nos EUA. Aqui, a 
questão espacial se manifesta através  de dois fatores: de que o rio carrega os dejetos jogados nele rio 
abaixo, e que ele se auto-despolui a medida que corre. 

Além dessa introdução, esse trabalho contém outras quatro seções. A seção 2 descreve a cobrança 
pelo uso da água no Brasil. A seção 3 descreve a base de dados e a metodologia utilizada. A seção 4 
apresenta os resultados obtidos. A última seção conclui. 

 
2 A cobrança no Brasil  
A cobrança pelo uso da água iniciou-se no Brasil, em 2003, na bacia hidrográfica PDS e, em 

2006, na bacia PCJ.1 A metodologia adotada no país segue o princípio pigouviano (poluidor-pagador, 
usuário-pagador), levando em conta a classificação dos diferentes tipos de uso dos recursos hídricos: 
captação (quantidade total captada pelo usuário), consumo (a diferença entre quantidade total 
captada e devolvida ao corpo d’água) e a diluição (quantidade total de efluentes lançados – sua 
composição ou volume e carga de contaminantes), isto é, cobrança = captação + consumo + 
lançamento (May, Lustosa e Vinha, 2003). O gerenciamento dos recursos hídricos através dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas é regionalizado, e o órgão responsável pelo monitoramento da 
qualidade da água no Estado de São Paulo é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 
CETESB, juntamente com Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE.  

O setor de saneamento nas bacias hidrográficas federais onde há a cobrança pelo uso da água 
(estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro) é o setor predominante no volume de 
arrecadação dos recursos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul: 82 empreendimentos (dos 243 
pagantes, em 2008) representaram 54% do total do valor cobrado (R$9,1 milhões) (ANA, 2009A). 

 
Tabela 1A -Resumo de valores de cobrança por setor – Paraíba do Sul (2008) 

Setor N° de 
empreendimentos 

Captação 
(R$/ano) 

DBO* 
(R$/ano) 

Consumo 
(R$/ano) 

Total Nominal 
(R$/ano) 

Total a pagar 
(R$/ano) 

Indús tria 80 2.830.773,27 260.823,25 1.518.567,50 4.610.164,02 4.075.147,91 
Irrigação e 
Criação Animal 

29 11.117,30 - 6.768,66 17.885,96 16.419,18 

Mineração 41 5.113,23 - 762,55 5.875,78 5.602,74 
Saneamento 82 2.066.504,63 2.011.870,97 1.182.658,57 5.261.034,17 4.954.553, 75 
Outros Usos 10 1.407,07 7.702,19 724,39 9.833,64 8.820,57 
Termoelétrica 1 33.677,85 19,42 73.082,88 106.780,15 100.373,34 

TOTAL 243 4.948.593,35 2.280.415,82 2.782.564,55 10.011.573,72 9.160.917,49 
* DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 
Fonte: ANA,  2009A, p. 9. 
 

Tabela 1B -Resumo de Cobrança por Estado – Paraíba do Sul (2008) 
Setor Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo 

Indús tria R$     45.631,63 R$    2.668.476,89 R$    1.284.364,06 
Irrigação e Criação Animal R$           47, 86 R$        85.001,97 R$          7.958,40 
Mineração R$       3.660,65 R$          1.777,56 R$             164,53 
Saneamento R$ 932.404,81 R$ 2.505.602,64 R$ 1.516.546,30 
Outros usos R$       4.601,13 R$            317,09 R$          3.902,35 
Termoelétrica - R$      100.373,34 - 
Fonte: ANA,  2009B 
  

                                            
1 Atualmente, está em estudo a implantação da cobrança na bacia hidrográfica do rio São Francisco. Em nível estadual, apenas os estados do Rio de 
Janeiro e Ceará realizam a cobrança, porém a bacia hidrográfica paulista do Alto Tietê (Anexo I – Figura 2) estuda o início de sua cobrança. 
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Apesar do elevado potencial de cobrança, e do elevado percentual de participação do setor de 

saneamento no montante total de arrecadação de ambas as bacias, a possibilidade de os valores da 
cobrança serem simbólicos (VALOR, mar. 2009) implicaria em que o montante da arrecadação não 
seja um total expressivo para o setor.  

Os preços estipulados para a cobrança pelo uso da água são definidos pelo comitê de bacia 
hidrográfica,  e estes preços não variam conforme a localização do usuário na bacia (montante ou 
jusante) nem ao longo do ano. Portanto, dados os preços para a manutenção dos serviços de água, a 
oferta descreve a relação entre as possibilidades de produção e venda de água e é geralmente 
caracterizada por custos marginais decrescentes. O preço da água (normalmente calculado com base 
nos custos médios) tem um impacto direto no seu uso, entretanto é difícil medir a influência do preço 
da água da sua demanda.  

Uma literatura relacionada diz respeito a estimação de valores para a elasticidade-preço da 
demanda residencial total por água entre -0.1 a -1,59 (Brookshire et al, 2002; Klatwitter, 2004) para 
Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. No Brasil, Andrade et al (1995), Mattos (1998), Melo e Jorge 
Neto (2005), Rosa, Fontenele e Nogueira (2006) estimam a função de demanda residencial por água 
para o Paraná, Piracicaba/SP, Minas Gerais e Ceará, respectivamente, e chegam a valores da 
elasticidade-preço da demanda entre -0,21 e -0,95. Melo e Jorge Neto (2005) estimam a demanda de 
água residencial em estrutura tarifária em blocos crescentes e verificam que há certa elasticidade na 
demanda por água (-1,0078), principalmente para as faixas de consumo maiores. Isto também é 
verificado por Olivier (2004), em Manaus, cuja média das elasticidades-preço da demanda por água 
varia entre -0,4 e -0,6, maior para as faixas de consumo mais elevadas. Entretanto, este não será o 
foco deste trabalho. 

Alternativamente, este trabalho busca identificar os determinantes de participação na cobrança 
pelo uso da água e seus efeitos sobre a poluição. 

 
 
3. Banco de dados e Metodologia 
 
3.1 Descrição dos dados 
Os dados são referentes aos 109 municípios do Estado de São Paulo pertencentes às bacias PDS e 

PCJ para os anos de 2000 a 2008, num total de 981 observações. Usamos o sítio do IPEAData para 
obter dados sociais, demográficos e políticos (educação, renda, população, densidade demográfica, 
taxa de urbanização, partido do prefeito eleito, inflação, etc.) e a Embrapa, onde foram pesquisados 
dados sobre fatores climáticos. O SNIS possui dados e indicadores sobre a prestação de serviços de 
água, esgotos e manejo de resíduos sólidos urbanos de caráter institucional, e de qualidade, 
fornecidos voluntariamente pelos próprios prestadores de serviço e municípios. Outra fonte de dados 
é a CETESB de onde extraímos os dados referentes à qualidade da água (IQA) em diferentes pontos 
de medição ao longo do rio. 

A tabela 2 abaixo apresenta as estatísticas descritivas para a amostra como um todo, e a tabela 3 
para os grupos de pagantes e não-pagantes para as duas bacias. A tabela 2 aponta que 45% dos 
municípios participam da cobrança. Mas é distribuído de forma heterogênea entre as duas bacias. Na 
bacia PDS mais de 50% aderem enquanto que na bacia PCJ este número não chega a 40%. A média 
de vizinho a jusante também ultrapassa 1 (ver variável WC– i). Lembrando que o primeiro vizinho rio 
abaixo tem peso igual a um, o segundo tem peso igual (1/2) e assim por diante. Uma análise 
preliminar das tabelas 3A e 3B apontam que, em média, municípios da PDS possuem mais vizinhos a 
jusante o que parece sugerir que esta diferença possa explicar, ao menos em parte, a diferença de 
participação da cobrança nas duas bacias. 

As vaiáveis que capturam a qualidade da água são denominadas como IQA_saída e  
IQA_entrada e correspondem ao índice de qualidade da água (IQA) medido pela CETESB em 

dois pontos do rio principal ou afluente: (i) Logo antes de chegar a cidade (IQA_entrada) e (ii) No 
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primeiro ponto a jusante rio abaixo (IQA_saida). Os dados são imperfeitos e algumas hipóteses 
tiveram que ser adotadas. Quando não há medida antes do rio usamos ou a última medida ou se for a 
primeira cidade daquele afluente ou rio principal atribuímos o valor máximo encontrado naquela 
bacia. Quando não há medida logo após o município rio abaixo, usamos a primeira medida 
encontrada2. Em alguns exercícios tivemos que usar amostras cross-section e assim controlamos pelo 
ano de fundação do município e área do município. A primeira poderia capturar a intensidade das 
relações entre as pessoas, uma vez que municípios antigos tendem a estabelecer relações sociais há 
mais tempo. Esta intensidade poderia afetar o poder dos municípios em se organizar (de forma 
positiva ou negativa) quando decidindo participar do sistema de cobrança. A segunda vairável sugere 
que quanto maior esta variável mais dificilse organizar e eventualmente reduzir níveis de dejetos 
despejados nos rios de determinado município. Variáveis tradicionais na literatura sobre a demanda 
por serviço público também foram incorporadas no artigo. Estas buscam capturar características 
sócio-demográficas dos municípios e que em última instância podem afetar a decisão dos 
governantes locais em aderirem ao sistema de cobrança e tomarem medidas para reduzir a poluição 
dos rios. São estas a população feminina, talvez mais sensível a argumentos do meio ambiente, o 
tamanho do município (população) que dificultaria a organização das pessoas, proporção de jovens e 
idosos que podem possuir demandas idiossincráticas e dificultar (ou facilitar ) tomadas de decisão 
pró redução de poluição. Por fim, controlamos pelo número de matriculas do ensino fundamental e 
do ensino médio de forma a capturar o nível de educação dos municípios e também a mortalidade 
infantil como uma proxy do nível de saúde pública dos municípios. As demais variáveis identificam 
através de uma dummy se o prefeito pertence ao PFL (atualmente dem), PMDB, PSDB, PT, PTB. Os 
demais partidos são a população base. 

 

média desvio-padrão minimo maximo
Cobra , c 0.45 0.48 0.00 1.00
WC-i 1.16 1.03 0.00 2.93
IQA_saída 50.77 15.14 15.00 85.00
IQA_entrada 69.33 26.93 17.00 100.00
ano de fundação do municipio 1,887 90 1,611 1,997
população feminina 48,275 92,095 1,180 635,497
população 95,481 180,552 2,190 1,247,109
grau_urbanização (urbana/rural) 84 18 21 100
area do municipio M2 354.43 297.33 3.64 1,482.87
prop jovens < 19 anos 0.34 0.04 0.24 0.48
proporção idoso > 65 anos 0.08 0.02 0.03 0.16
renda média 881.36 328.06 333.20 2,379.55
matriculas Ensino Fund (EF) 15,099 28,906 626 208,166
Matriculas Ensino Medio (EM) 4,891 8,981 116 60,517
mortalidade infantil (por cem mil) 16.38 8.99 3.28 95.24
prefeito pfl 0.14 0.34 0.00 1.00
prefeito pmdb 0.14 0.35 0.00 1.00
prefeito psdb 0.32 0.47 0.00 1.00
prefeito pt 0.06 0.24 0.00 1.00
prefeito ptb 0.09 0.29 0.00 1.00
N= 609. Elaborado pelos autores

Tabela 2 -  Estatíticas Descritivas

 
 
 Já as tabelas 3A e 3B  comparam todas as variáveis em quatro grupos. Por bacia (PDS ou 

PCJ) e entre pagantes ou não. Podemos destacar que os IQA medidos antes da entrada do município 
sã maiores entre os não pagantes que os pagantes sugerindo que estes últimos (não pagantes) 

                                            
2 Outras combinações também foram testadas como IQA médio a jusante (quando ausentes medidas após o município) 
ou a montante (antes do municíio) e os resultados são robustos quanto a esta escolha. 
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parecem não ter incentivos a adotar a cobrança pois recebem água de mlhor qualidade. Já o IQA-
saída é pior (menor) entre pagantes. Mas a diferença entre os IQAs é menor (o IQA piora menos) 
entre os pagantes. Este é o efeito que gostaríamos estimar de forma condicional. 

 Curiosamente, a média da população entre municípios pagantes é superior aos do não 
pagantes. Mesmo a área média dos municípios que cobram pelo uso da água da PCJ é maior do que 
os correspondentes não pagantes. Isso se reflte também nas matrículas (EF e EM). 

 

média desvio-padrão minimo maximo média desvio-padrão minimo maximo
WC-i 1.789 0.680 0.583 2.766 1.622 0.768 0.000 2.563
IQA_saída 55.242 8.936 41.000 81.000 45.589 10.884 18.000 68.000
IQA_entrada 60.232 15.395 43.000 100.000 57.323 25.418 27.000 100.000
ano de fundação do municipio 1,817 105 1,650 1,997 1,880 91 1,655 1,997
população feminina 53,635 73,691 1,875 305,509 90,909 116,547 3,375 533,775
população 105,883 145,441 4,047 602,526 179,195 227,096 6,953 1,039,400
grau_urbanização (urbana/rural) 88.500 13.323 40.200 98.920 89.683 14.901 37.420 100.000
area do municipio M2 446.105 267.230 120.940 1,099.610 374.862 313.505 62.220 1,369.510
prop jovens < 19 anos 0.349 0.037 0.255 0.421 0.344 0.041 0.265 0.437
proporção idoso > 65 anos 0.072 0.018 0.034 0.119 0.073 0.023 0.025 0.117
renda média 958.566 356.975 405.040 1,988.200 1,045.407 400.333 343.500 2,379.550
matriculas Ensino Fund (EF) 16,753 22,492 655 92,610 26,841 32,117 1,372 147,770
Matriculas Ensino Medio (EM) 5,958 8,572 188 38,087 8,934 10,477 278 47,360
mortalidade infantil (por cem mil) 17.524 6.619 5.350 49.690 13.930 6.646 4.230 50.630
prefeito pfl 0.126 0.334 0.000 1.000 0.089 0.285 0.000 1.000
prefeito pmdb 0.116 0.322 0.000 1.000 0.137 0.345 0.000 1.000
prefeito psdb 0.347 0.479 0.000 1.000 0.306 0.463 0.000 1.000
prefeito pt 0.053 0.224 0.000 1.000 0.073 0.260 0.000 1.000
prefeito ptb 0.084 0.279 0.000 1.000 0.153 0.362 0.000 1.000
N PDS = 95; N PCJ = 124. Elaborado pelos autores 0.820224719

média desvio-padrão minimo maximo média desvio-padrão minimo maximo
WC-i 2.006 0.615 0.833 2.933 0.968 1.036 0.000 2.780
IQA_saída 63.222 9.719 45.000 84.000 47.795 13.644 15.000 81.000
IQA_entrada 80.833 22.727 45.000 100.000 79.431 29.262 23.000 100.000
ano de fundação do municipio 1,897 63 1,785 1,997 1,939 41 1,832 1,993
população feminina 7,522 7,021 1,740 23,400 18,772 21,516 1,180 95,090
população 15,421 14,283 3,605 46,924 37,460 42,422 2,190 185,844
grau_urbanização (urbana/rural) 61.847 20.867 30.830 93.550 84.404 17.272 21.480 100.000
area do municipio M2 464.951 391.626 53.490 1,407.170 192.956 131.787 3.640 618.200
prop jovens < 19 anos 0.350 0.045 0.273 0.470 0.341 0.038 0.238 0.431
proporção idoso > 65 anos 0.083 0.016 0.061 0.119 0.081 0.023 0.040 0.155
renda média 640 202 354 1,477 854 281 333 1,629
matriculas Ensino Fund (EF) 2,610 2,368 672 8,607 5,828 6,135 626 26,825
Matriculas Ensino Medio (EM) 747.389 725.033 172.000 2,817.000 1,863.338 2,169.360 116.000 9,368.000
mortalidade infantil (por cem mil) 22.308 12.119 4.520 68.180 15.393 10.184 3.280 95.240
prefeito pfl 0.139 0.348 0.000 1.000 0.159 0.367 0.000 1.000
prefeito pmdb 0.194 0.399 0.000 1.000 0.159 0.367 0.000 1.000
prefeito psdb 0.361 0.484 0.000 1.000 0.308 0.463 0.000 1.000
prefeito pt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.082 0.275 0.000 1.000
prefeito ptb 0.042 0.201 0.000 1.000 0.087 0.283 0.000 1.000
N PDS = 72; N PCJ = 195. Elaborado pelos autores

PDS PCJ
Tabela 3A Estatíticas Descritivas pagantes 

Tabela 3B Estatíticas Descritivas não pagantes 
PDS PCJ

 
  
Não parece haver diferença, entre os grupos pagantes e não pagantes, da proporção de jovens e 

idosos nem das variáveis políticas. A renda média dos municípios que não cobram é maior sugere 
que isso influencie sua decisão de cobrar pelo uso da água. A seção abaixo apresenta a metodologia. 

 
3.2 Metodologia 
 
Conforme explicado acima, o artigo tem dois objetivos: explicar a decisão de participar do 

sistema de pagamento e seu efeito sobre a poluição. Primeiramente precisamos modelar a decisão de 
entrada dos municípios no esquema de pagamentos. Vale lembrar que os municípios à jusante são os 
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que recebem o rio poluído pelos municípios à montante. Isso tem duas implicações importantes. 
Primeiro, as cidades localizadas em um determinado ponto do rio recebem a poluição despejada 
pelas cidades localizadas rio acima. Segundo, este fato sugere um padrão bem definido de interação 
espacial entre as unidades de observação: a pressão recebida por um município para aderir ao 
pagamento deve partir dos municípios localizado à jusante. Esses fatos são representados pela 
equação (1) abaixo. 

 
εφδβα ++++= − XQWCC entrada

iii          (1)  
 
Onde C  representa  a decisão binária de participar do sistema de cobrança ou não do município i. 

WC-i representa a média ponderada da decisão de participar dos municipios a jusante, onde W é uma 
matriz de vizinhança que define como vizinhos os municípios a jusante no rio. A ponderação dá 
pesos maiores para os vizinhos imediatos: o primeiro município a jusante recebe peso 1, o segundo 
recebe peso 1/2, o terceiro 1/3, e assim por diante.  entrada

iQ  corresponde à qualidade da água do rio 
quando chega no município i. X é um vetor de controles e os erros são i.i.d.. Desta forma, 
permitimos que a decisão de pagar ou não seja influenciada não somente pela decisão dos municípios 
a jusante, mas também pela qualidade da água do rio recebida pelo município i e os demais 
controles. Como a varia´vel dependente é binária, usaremos um modelo probit para esta estimação. 

A figura abaixo ilustra uma bacia hipotética. De acordo com o modelo expresso pela equação (1), 
o município A recebe uma água de boa qualidade, pois não há municípios (potenciais poluidores) a 
montante, porém deve ser pressionado pelos municípios a jusante (prejudicados pela poluição do 
município A) – B, E e F – para aderir ao tratado de pagamento pelo uso da água. Por outro lado, o 
município F não deve ser pressionado para aderir ao tratado pois não há municípios a jusante. No 
entanto, ele recebe toda a poluição despejada no rio. Se sua adesão influenciar os municípios a 
montante, ele pode ter um incentivo em aderir.   

  
Figura 1: Ilustração de uma bacia hidrográfica hipotética  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em uma bacia com N firmas, o equilíbrio do jogo de adesão ao pagamento é um vetor 
{ }NCCCC ,...,21,=  tal que C é a solução do seguinte sistema: 

 
εφδβα ++++= − 1111 XQWCC entrada  



    

 
εφδβα ++++= − N

entrada
NNN XQWCC

   

 

C 

D 
B 

E 

F 

A 

Rio Principal 

Afluente 
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A segunda parte do problema consiste em quantificar a influência do pagamento na poluição que 

o município causa ao rio.  Para isso poderíamos estimar o seguinte modelo: 
 

uXQCQ i
entrad
iii ++++=Δ 3210 γγγγ

 
 
Onde saída

iQ  é a poluição do rio após passar pelo município i, e entraa
i

saída
ii QQQ −=Δ  é a poluição 

causada pelo município i. 
No entanto, é possível que a decisão de participar do sistema de pagamentos pelo uso da água seja 

influenciada pelo potencial de poluição do município. Por exemplo, uma cidade que tem uma 
industria importante porém poluidora do rio pode não querer aderir ao sistema para não implicar em 
aumento de custo para esta empresa. Por outro lado, pode-se pensar em um município que produza 
somente educação (faculdades por exemplo), e este teria um baixo custo de aderir ao sistema de 
pagamento. A possibilidade de que a quantidade de poluição emitida pelo município (capturada por 

iQΔ ) influencie a decisão de participação do município no sistema de cobrança reforça a necessidade 
do uso de um instrumento no primeiro estágio para capturar esta decisão de forma exógena.  

 
  
4. Resultados 
4.1 A decisão de aderir ao sistema de cobrança pelo uso da água 
A primeira tarefa deste trabalho consiste em identificar os determinantes da adesão de um 

determinado município à prática de cobrança pelo uso da água, descrito pela equação (1). De forma 
incondicional a tabela 3 faz a comparação das características entre os dois e a tabela 4 abaixo 
apresenta o resultado do probit.3 

As estimações são efetuadas utilizando-se controles sociais e demográficos (ano de fundação do 
município, população feminina, população, grau_urbanização, área, jovens, idosos, renda média, 
educação e mortalidade infantil) e controles políticos - dummies para o partido do prefeito (PFL, PT, 
PSDB, PMDB, PTB).  

                                            
3 Usamos o comando dprobit no Stata e portanto os coeficientes reproduzidos já se referem ao efeito marginal. 
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(1) (2) (3) (4) (5)
coef/ep coef/ep coef/ep coef/ep coef/ep

WC-i 0.156 0.470** 0.775*** 1.634*** 2.194***
(0.146) (0.190) (0.278) (0.540) (0.770)

dummy 2006 -0.601** -0.208 -0.378 0.559 1.756*
(0.288) (0.334) (0.459) (0.698) (0.922)

IQA_entrada -0.025*** -0.023** -0.041** -0.050**
(0.006) (0.010) (0.018) (0.022)

ano de fundação do municipio -0.007* -0.014* -0.024*
(0.004) (0.008) (0.012)

população feminina 0.001 0.002* 0.002*
(0.001) (0.001) (0.001)

população -0.000 -0.001* -0.001*
(0.000) (0.001) (0.001)

grau_urbanização (urbana/rural) -0.005 0.014 0.039
(0.013) (0.022) (0.030)

area do municipio M2 -0.000 0.001 0.002
(0.001) (0.003) (0.003)

prop jovens < 19 anos -11.132 -41.930** -82.211**
(8.463) (19.194) (35.487)

proporção idoso > 65 anos -19.849 -85.130** -137.377***
(14.155) (33.073) (51.327)

renda média -0.000 -0.003
(0.001) (0.002)

matriculas Ensino Fund (EF) -0.000 -0.001
(0.001) (0.001)

Matriculas Ensino Medio (EM) 0.002 0.005*
(0.002) (0.003)

mortalidade infantil (por cem mil) 0.063* 0.117**
(0.035) (0.051)

prefeito pfl -1.389
(1.545)

prefeito pmdb -0.655
(1.258)

prefeito psdb -3.252*
(1.724)

prefeito pt -0.450
(2.064)

prefeito ptb -1.098
(1.858)

_cons 0.029 0.970* 18.952* 44.611** 78.328**
(0.332) (0.536) (10.011) (21.480) (36.593)

R2 ajustado 0.059 0.213 0.423 0.617 0.707
N 88 82 82 71 71
note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Erro padrão em parênteses.

Tabela 4  - Probabilidade de aderir ao sistema de cobrança pelo uso da água

 
 
A variável WC-i é significativa a 1%. Isso quantifica a interação que existe na decisão  de aderir à 

cobrança: quanto mais municípios a jusante aderem ao esquema de pagamentos, maior a pressão para 
que municípios a montante também o façam. Os resultados mostram que se incluirmos um vizinho a 
jusante que adere ao sistema, isso aumenta em mais de 2% a probabilidade do município em análise 
também aderir ao sistema de cobrança.  

Outro resultado interessante é que o IQA de entrada, ou seja, a qualidade da água do rio que chega 
no município, afeta negativamente a decisão de adesão. Isso quer dizer que municípios que recebem 
rios mais poluídos tem uma maior probabilidade de aderir ao sistema de pagamentos. Isso pode ser 
explicado pela significância da variável WC-i, pois a entrada de mais municípios ao sistema incentiva 
os municípios a montante – potenciais poluidores do rio para o município em questão -  a também 
entrarem.  

Esse resultado difere de outros resultados da literatura de adesão a tratados ambientais, como por 
exemplo em Barret (1992). O resultado dessa literatura considera que a adesão torna-se mais difícil 
quanto maior o número de participantes que usam o recurso natural em questão. Isso é consequência 
de uma maior dificuldade de coordenação, e um agravamento do problema do free rider. Aqui 
obtemos um resultado distinto: a medida que mais municípios a jusante aderem ao sistema, maior a 
probabilidade que outros municípios entrem no esquema de pagamentos pelo uso da água. Isso seria 
um efeito anti-free rider: mais municípios aderindo aumenta a probabilidade de adesão.  

As demais variáveis incluídas no modelo são controles, e não gastaremos tempo analisando-as. 
 
 
4.2 Decisão de poluição dos rios 
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Uma primeira análise seria comparar a resposta dos dois grupos de forma incondicional para 
inspecionar se quem cobra efetivamente reduz ou aumenta menos a poluição dos rios em relação a 
quem não cobra. A tabela 5 descreve como se comportam as variáveis entre os dois grupos – 
participantes (quem cobra) e não participantes (quem não cobra) – nas duas bacias, PDS e PCJ. 

 
Tabela 5 Comparação incondicional entre efeitos da cobrança: Antes e depois

média desvio-padrão média desvio-padrão
WC-i 1.620 0.769 1.631 0.785
IQA_saída 45.226 10.795 47.722 11.478
IQA_entrada 57.151 25.456 58.333 25.900
N 106.000 18.000

média desvio-padrão média desvio-padrão
WC-i 1.664 0.784 1.696 0.756
IQA_saída 54.049 8.755 55.672 8.667
IQA_entrada 58.829 13.880 59.820 16.143
N 41.000 61.000

média desvio-padrão média desvio-padrão
WC-i 0.978 1.037 0.895 1.031
IQA_saída 47.681 13.759 48.533 12.958
IQA_entrada 79.319 29.404 80.733 28.667
N 166.000 30.000

média desvio-padrão média desvio-padrão
WC-i 2.008 0.630 2.005 0.611
IQA_saída 63.613 10.210 62.927 9.448
IQA_entrada 82.290 23.110 79.732 22.658
N 31.000 41.000

PDS Não Participantes - antes PDS - Não Partic - depois

PCJ - Participantes - antes PCJ - Participantes - depois

PDS - Participantes - antes PDS Participantes - depois

PCJ - Não Participantes - antes PCJ - Não Partic. - depois

 
 
 Quando comparamos participantes e não  participantes, antes e depois, podemos ver que há 

uma melhora no IQA dos participantes dos dois grupos. E que há uma melhora nos não participantes 
da PCJ, e uma piora nos dá PDS. Um resultado portanto inconclusivo.  

Como há uma série de fatores que podem agravar a poluição com o passar do tempo, tal como 
aumento da industrialização e da população, partimos para uma análise condicional da poluição de 
cada município. A tabela 6 abaixo aponta o efeito condicional estimado. Usamos efeito-fixo e 
corrigimos a matriz de variância-covariância com a técnina de bootstrap. Esta técnica consiste em 
construir o intervalo de confiança a partir dos próprios dados, não dependendo assim de hipóteses 
acerca da distribuição assintótica dos resíduos. Isso se justifica pois a variável cobrança C é 
construída no primeiro estágio. Neste caso, a estimação abaixo pode ser considerada o segundo 
estágio, e nossa variável WC-i  nada mais é que o instrumento exógeno para a decisão de implementar 
a cobrança pelo uso da água. Segundo esse argumento, nossa hipótese de identificação do modelo é 
que municípios a jusante afetam municípios a montante, mas não o contrário.  

 A tabela 6 abaixo descreve os resultados. Quando incluímos todo o conjunto de controles, 
identificamos que parece não existir efeito da imposição de cobrança por parte dos municípios na 
redução da qualidade da água dos rios. Esse resultado corrobora em parte o resultado de Pitta e 
Goldbaum (2012), de que boa parte das medidas de redução da poluição dos rios teve impacto nulo 
ou limitado.  

 Esse resultado sugere que o comitê gestor dessas bacias teve relativo sucesso em conseguir a 
mobilização dos municípios para aderir ao sistema de pagamento pelo uso da água do rio, mas isso 
não se reverteu em redução da poluição.  
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(1) (2) (3) (4)
coef/ep coef/ep coef/ep coef/ep

Cobrança(estimada) 1.929* 1.837* 1.504 1.541
(1.061) (0.961) (1.168) (1.233)

IQA_entrada -0.889*** -0.879*** -0.930*** -0.922***
(0.069) (0.064) (0.059) (0.074)

população feminina -0.012* -0.017 -0.016
(0.007) (0.015) (0.014)

população 0.006* 0.009 0.008
(0.003) (0.008) (0.007)

grau_urbanização 0.080 0.000 -0.017
(0.096) (0.162) (0.159)

prop jovens < 19 anos 109.180* 130.839 133.905
(58.860) (91.524) (97.263)

proporção idoso > 65 anos -126.591 -30.942 -38.874
(82.764) (135.474) (119.391)

renda média 0.004 0.005
(0.004) (0.004)

matriculas Ensino Fund (EF) -0.000 -0.000
(0.001) (0.001)

Matriculas Ensino Medio (EM) -0.000 -0.000
(0.001) (0.001)

mortalidade infantil -0.077** -0.074*
(0.038) (0.045)

prefeito pfl -1.351
(0.935)

prefeito pmdb -1.399
(0.909)

prefeito psdb -0.200
(0.692)

prefeito pt -0.899
(1.447)

prefeito ptb 0.207
(1.152)

constante 39.979*** -12.238 -28.775 -25.643
(4.927) (23.344) (40.081) (43.894)

dummies de ano sim sim sim sim
R2 ajustado 0.246 0.260 0.273 0.275
N 684 684 477 477
note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Erro padrão em parênteses.

Tabela 6 - Resposta  (IQA_saída - IQA_entrada)

  
 

4.2.1 Robustez dos resultados 
Da forma que nossa variável cobrança foi construída podemos observar que esta somente possui 

variação em termos individuais na data de implementação da cobrança, ou seja, para municípios da 
bacia PCJ seria em 2006 e para cidades localizadas na bacia PDS isso ocorreu em 2003. Isso não 
parece gerar variação suficiente, nem com o sinal correto. Assim nas tabelas 7 e 8 foram realizados 
dois exercícios. Primeiro, consideramos uma regressão em cross-section considerando os municípios 
no período de implementação da cobrança de sua respectiva bacia, apresentado na Tabela 7 e 
segundo, usando um painel contendo dois anos da amostra somente: o primeiro ano da amostra 
(2000) e o último (2008). Pode-se reforçar que nestas duas estratégias estamos buscando identificar o 
efeito da cobrança que poderia estar contaminado pelo excesso de ruído das outras variáveis. 
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(1) (2)
coef/ep coef/ep

cobrança, c 2.997*** 6.939***
(1.090) (1.552)

IQA_entrada -0.871*** -1.011***
(0.019) (0.021)

dummy 2006 1.550
(1.561)

constante 41.066*** -1.696
(1.341) (20.855)

demais controles não sim
R2 ajustado 0.784 0.860
N 684 477
note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Erro padrão em parênteses

Tabela 7 -  IQA_saída - IQA_entrada: Cross section com 2003 
(PDS) e 2006 (PCJ)

 

(1) (2)
coef/ep coef/ep

cstar 2.273 1.523
(3.604) (7.901)

IQAantes -0.502** -0.608
(0.239) (0.545)

dummy 2008 -2.040 -0.861
(1.710) (17.281)

constante 17.404 -62.144
(17.782) (204.162)

demais controles não sim
N 151 136
note:  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Erro padrão em parênteses.

Tabela 8 -  IQA_saída - IQA_entrada: Painel 2008 - 2000

 

Podemos concluir que os resultados se mantém, com a cobrança tendo um efeito contrário ao 
esperado. Municípios com cobrança poluem mais que municípios que não cobram. Isso pode indicar 
que não temos um bom modelo para explicar a evolução da poluição na nossa amostra de 
municípios. É necessário uma investigação mais aprofundada sobre o assunto. 

 

5. Conclusão 
 
Este artigo analisa o o processo de adesão dos municípios das bacias dos rios Paraíba do Sul e dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundiai na esquema de pagamento pelo uso da água, e do efeito dessa 
participação na poluição desses rios. 

Os resultados mostram que a adesão de municípios localizados a jusante na bacia aumenta a 
probabilidade de participação dos municípios localizados a montante. Esse efeito difere da literatura 
tradicional sobre participação voluntária em tratados ambientais, onde o problema do free rider se 
intensifica quando o número de participantes aumenta. Nós chamamos esse padrão de adesão de anti 
free rider.  

Uma segunda análise tratou do efeito do pagamento pelo uso da água na poluição causada pelos 
municípios. Nossa hipótese de identificação foi de que, para uma determinada cidade, municípios a 
jusante não afetam a poluição do rio nessa cidade mas mudam a probabilidade de aderir ao 
pagamento. Nós usamos essa fonte de variação exógena para estimar a impacto do pagamento na 
poluição. Os resultados mostram que o pagamento não afeta o nível de poluição. Esse resultado está 
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de acordo com resultados anteriores, onde políticas de despoluição de rios são sobrepujadas pelo 
desenvolvimento econômico e crescimento populacional de uma região. 
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Apêndice I - Tabelas 
As metodologias de cálculo do valor da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas 

federais dos rios Paraíba do Sul e Piracicaba, Capivari e Jundiaí são muito semelhantes (Tabelas A1-

2 e A1-3). O que as difere são os preços públicos unitários (PPU) (Tabelas 1-4 e 1-6), os coeficientes 

multiplicadores (Kout, Kmed, Kcap classe, Klanç classe) (Tabelas 1-5 e 1-7) e os critérios específicos 

adotados por cada comitê de bacia. Para aqueles usuários que captam simultaneamente de corpos 

hídricos federais e estaduais ou recebem água do sistema público, é feito um rateio da cobrança do 

consumo por dominialidade, e não há cobrança pelo consumo da parcela recebida do sistema 

público.  

 
TabelaA 0-1. Metodologia de cálculo da cobrança – Paraíba do Sul 

Captação Valor cap = (K out x Q cap out + K med x Q cap med) x PPU cap x K cap classe 
Consumo Valorcons = (QcapT – QlançT) x PPUcons x (Q cap / QcapT) 
Lançament

o 
Valor DBO = CODBO

4 x PPUDBO 

Fonte: ANA, 2009. 

 

Tabela A0-2. Metodologia de cálculo da cobrança – PCJ 

Captação Valor cap = (K out x Q cap out + K med x Q cap med) x PPU cap x K cap classe 
Consumo Valorcons = (QcapT – QlançT) x PPUcons x (Q cap / QcapT) 
Lançament

o 
Valor DBO = CODBO

5 x PPUDBO x K lanç classe 

Fonte: ANA, 2007 b. 

 

Onde:  

Valorcap = pagamento anual pela captação de água; 
Valorcons = pagamento anual pelo consumo de água; 
ValorDBO = pagamento anual pelo lançamento de carga de DBO5,20; 
CODBO = carga anual de DBO5,20 efetivamente lançada, em kg; 
Kcap classe = coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d'água no qual se 

faz a captação. 
Kout = peso atribuído ao volume anual de captação outorgado; 

                                            
4 CODBO = CDBO x Qlanç Fed, sendo CDBO a Concentração média anual de DBO 5,20 lançada, em kg/m3. 
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Kmed = peso atribuído ao volume anual de captação medido; 
Klanç classe = coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo de água receptor, 

que será igual a 1 durante os dois primeiros anos da cobrança. 
Qcap = volume anual de água captado igual ao Qcap med ou Qcap out, se não existir medição; 
Qcap out = volume anual de água captado segundo os valores da outorga; 
Qcap med = volume anual de água medido e/ou previsto pelo usuário; 
QcapT = volume anual de água captado total igual ao Qcap med ou Qcap out, se não existir medição, em 

corpos d’água de domínio da União, Estados, mais aqueles captados diretamente em redes de 
concessionárias dos sistemas de distribuição de água; 

QlançT = volume anual de água lançado total em corpos d'água de domínio estadual, federal ou 
redes públicas de coleta de esgotos ou em sistemas de disposição em solo; 

PPUcap = Preço Público Unitário para captação superficial; 
PPUcons = Preço Público Unitário para o consumo de água R$/m3. 

PPUDBO = Preço Público Unitário da carga de DBO5,20 lançada. 
 

Tabela A0-3. Preços Públicos Unitários - Paraíba do Sul 
Tipo do uso PPU Unidade

* 
Valor (R$) 

Captação de água bruta PPUcap R$/m3 0,01 
Consumo de água bruta PPUcons R$/m3 0,02 
Lançamento de carga orgânica DBO 5,20 PPUDBO R$/kg 0,07 
* 1 m3 = 1.000 litros 
Fonte: ANA, 2009. 
 

Tabela A0-4. Coeficientes e seus respectivos valores – Paraíba do Sul 
Coeficientes Valores 

  K cap classe 

Classe do corpo 
hídrico 

 

1 1,0 
2 0,9 
3 0,9 
4 0,7 

K gestão 1 ou 0 
K out Varia entre 0 e 1* 
K med Varia entre 0 e 1* 
K consumo 0,5 (exceto para cultura de arroz, = 0,04) 
OBS.: * serão definidos visando a desestimular a criação de “reservas de água”, de acordo com a 

relação entre (Qcap med/Qcap out) 
Fonte: ANA, 2009. 
 

Tabela A0-5. Preços Públicos Unitários - PCJ 

Tipo do uso PPU Unidade Valor (R$) 
Captação de água bruta PPU cap R$/m3 0,01 
Consumo de água bruta PPU cons R$/m3 0,02 
Lançamento de carga orgânica DBO 5,20 PPU 

DBO 

R$/kg 0,10 

Fonte: ANA, 2007b. 
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Tabela A0-6. Coeficientes e seus respectivos valores - PCJ 
Coeficientes Valores 

K cap classe 

Classe do corpo hídrico  
1 1,0 
2 0,9 
3 0,9 
4 0,7 

K gestão 1 ou 0 
K out Varia entre 0 e 1* 
K med Varia entre 0 e 1* 
K lanç classe 1 (nos 2 primeiros anos) 
OBS.: * serão definidos visando a desestimular a criação de “reservas de água”, de acordo com a relação entre (Qcap 

med/Qcap out) 
Fonte: ANA, 2007b. 
 

Tabela A8. Resumo da cobrança pelo uso da água no Brasil 

Estado/Baci
a 

Setor 
Usuário 

Captação 

(m3) 

Consu
mo (m3) 

DBO 
(Kg) 

Arrecadação 
Total Estimada 

Arrecadação 
per capita* 

PCJ Doméstico/ 
Industrial 

R$0,01 a 
R$0,015 

R$0,02 R$0,10 R$20 
milhões/ano 

R$4,5/hab.ano 

Paraíba do 
Sul 

Doméstico/ 
Industrial 

R$0,008 R$0,02 R$0,02/
m3 

R$10 
milhões/ano 

R$2/hab.ano 

Ceará Doméstico 
Industrial 

R$0,80 

R$0,026 a 
R$0,055 

- - R$20 
milhões/ano 

R$2,7/hab.ano 

* Desconsiderando inadimplência. 
Fonte: Ramos (2007). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Anexo I - Figuras 
 
 

 

 
Figura 1. Bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. Fonte: Rede das 

águas, 2009. 
 


