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A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA E BRASILEIRA NA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
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Resumo - A cobrança pelo uso dos recursos hídricos (rios e lagos), tanto para captação de água 

quanto para lançamento de efluentes, é instrumento de regulação utilizado para modificar o 

comportamento dos usuários e para dar sustentabilidade econômico-financeira ao sistema de gestão. 

Analisam-se as experiências de cobrança pelo uso da água em quatro países europeus (França, 

Alemanha, Holanda e Inglaterra e País de Gales) e, também, a recente experiência brasileira, com 

foco na proposta de cobrança para o Estado de São Paulo e na cobrança implantada no estado do 

Ceará e na Bacia do Paraíba do Sul. 

 

 

Abstract - Pricing the use of the rivers, both for water abstraction and for pollutants disposal, is a 

regulating instrument because it induces behavior modifications amongst the users and it provides 

economic and financial sustainability for management system. The experiences of four European 

countries (France, Germany, Holland and England and Wales) are analyzed, as well as the recent 

the Brazilian experience, with focus on the pricing system proposed for the estate of São Paulo and 

the implemented pricing experience of Ceará State and the Paraíba do Sul river basin. 

 

 

Palavras-chaves - Cobrança Pelo Uso Da Água; Instrumentos Econômicos 

  

  

1. O EFEITO DA COBRANÇA SOBRE O COMPORTAMENTO DO USUÁRIO 

A cobrança pelo uso de recurso hídrico só terá a capacidade de modificar o comportamento do 

usuário se for dotada de eficiência econômica e política. Eficiência econômica para induzir a 

alocação racional do recurso. Para isto, o preço da água bruta deve refletir o custo marginal de 

provisão do recurso hídrico, cujo cálculo deve incluir as externalidades sociais e ambientais 

derivados do uso. Eficiência política para garantir a aceitação da cobrança pelos usuários e pela 

sociedade em geral. Para isto, a implementação deve ser progressiva, evitando-se súbitos e 
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Getulio Vargas; mramos@fgv.br 
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acentuados aumentos dos custos de produção. Lamentavelmente, na definição do preço da água, ao 

se buscar a eficiência econômica prejudica-se a política e vice-versa.  

A análise do efeito da cobrança sobre o comportamento dos usuários deve ser feita 

separadamente, para cada setor. Como se verá na seqüência, a experiência internacional indica as 

seguintes tipologias de reação contrária à implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos: (a) 

fraca dos usuários domésticos porque a cobrança pela água bruta não implica em grandes aumentos 

tarifários; (b) média dos usuários industriais porque passam a pagar por um insumo do processo 

produtivo que anteriormente se apropriavam gratuitamente (no caso de captação direta nos rios e 

lagos); (c) forte dos usuários agrícolas porque utilizam grandes volumes de água para produzir 

produtos com baixo valor agregado. 

As tabelas 1 e 2 apresentam valores relativos à “cobrança pela água bruta” em alguns dos 

principais países europeus. A tabela 3 apresenta os valores de cobrança propostos - caso do Estado 

de São Paulo - e praticados - casos do Estado do Ceará e da Bacia do rio Paraíba do Sul. A tabela 4 

apresenta as tarifas dos serviços de fornecimento domiciliar de água tratada e de afastamento dos 

esgotos. 

Nos países europeus, a cobrança por captação varia entre US$ 0,01 a US$ 0,05/m3, podendo, 

no limite, para fontes subterrâneas na Holanda e parte da Alemanha, atingir US$ 0,18/m3. Estes 

valores representam entre 1 a 10% das tarifas de água praticadas naqueles países. No setor 

doméstico, as análises demonstram que nos países mais ricos, o uso doméstico só se reduz 

substancialmente apenas quando as tarifas de água e esgoto saem do patamar de US$ 1 a 2/m3 para 

US$ 3 a 4/m3 3. Ou seja, supondo-se que, mesmo que a cobrança por captação seja totalmente 

repassada para as tarifas, os aumentos introduzidos nestas, de até 10%, tendem a não sensibilizar o 

consumidor doméstico. 

O mesmo ocorre na bacia do Paraíba do Sul: a cobrança pelo uso da água representará um 

acréscimo aos consumidores domésticos de cerca de R$ 18/família.ano (US$ 6/família.ano)4, um 

aumento de apenas 2 a 3% da conta.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Ver RAMOS, 2002. 
4 Considerando-se famílias de 4 pessoas, com consumo per capita de 220 l/dia, perdas físicas de 50% e efluentes 
despejados sem tratamento. 
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Tabela 1: Cobrança por captação e consumo em alguns países europeus 
 País Tipo de 

cobrança 
Fonte Uso Preço médio1 

US$/m3 
Obs. 

 

 
Doméstico 0,015 a 0,06 

 

Industrial 0,02 a 0,05  

Água 
superficial 

Agrícola 0,0014 a 0,015  

Doméstico 0,015 a 0,18  

Industrial 0,02 a 0,09  

 

Alemanha Captação 

Água 
subterrânea 

Agrícola 0,002 a 0,08 

Varia por 
estado 

 

Doméstico 0,01 a 0,05  Água 
superficial Industrial 0,005 a 0,02  

Doméstico 0,025 a 0,05  França Captação e 
consumo Água 

subterrânea Industrial 0,01 a 0,03 

Varia por 
bacia e por 

trecho da bacia 
 

Doméstico 0,14 a 0,17 (federal) 
0,005 a 0,14 (provincial)  

Holanda Captação e 
consumo 

Água 
subterrânea Industrial e 

agrícola 0,05 a 0,08 (federal) 

Cobrada 
duplamente  

Reino Unido Captação e 
consumo 

 Industrial 0,008 a 0,03   

1 Valores deduzidos por RAMOS com base em BUCKLAND & ZABEL (1998) e OCDE (1999a), referentes ao início 
da década de 90 

 

 

Tabela 2: Cobrança por poluição em alguns países europeus 
Cobrança por emissão1 

US$/Kg de poluente 

Parâmetro Holanda Alemanha França 

US$/Kg Mínimo Máximo   Mínimo Máximo Custos de Remoção2 

DQO 0,5 1,4 0,6 0,14 1,28 
US$ 0,06/Kg a US$ 2,8/Kg  - Remoção de 

até 80% 
Até US$ 4,7/Kg - Remoção de até 95% 

N 2,23 6,233 1,33 0,104 0,34   
P     10,5 0,15 0,9   
AOX     15,8 0,46 2,2   

As 236,2 674,9   3,8 18,3 

Cd 236,2 674,9 316,0 19,0 91,6 

Cr     63,2 0,4 1,8 

Cu 23,6 67,5 31,6 1,8 9,2 

Hg 236,2 674,9 1 580,0 19,0 91,6 

Ni 23,6 67,5 63,2 1,8 9,2 

Pb     63,2 3,8 18,3 

M
et

ai
s 

Zn 23,6 67,5   0,4 1,8 

US$ 35 a US$ 175/Kg - Remoção de até 
80% 

US$ 339/Kg e US$ 699/Kg - Remoção de 
até 95% 

1. 1.        Valores deduzidos por RAMOS com base em BUCKLAND & ZABEL (1998), ver RAMOS ( 2002) 
2. 2.        JANTZEN (1992) 
3. 3.        Nitrogênio Kjedal 
4. 4.        Nitrogênio reduzido 
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Tabela 3: Tarifas e cobrança pelo uso da água no Brasil – principais experiências 

Estado / 
Bacia Setor usuário 

Captação 
por m³ 

Consumo 
por m³ 

DQO 
  

Metais 
por Kg 

Estado de 
São Paulo 

Doméstico 
industrial 

R$ 0,01 a 0,015 
(US$ 0,003 a 0,005) 

R$ 0,02 a 
0,03 
(US$ 0,006 a 
0,01) 

R$ 0,07 a 0,25  
por Kg (*) 
(US$ 0,02 a 0,08)  

R$ 1,00 a 2,00 
(US$ 0,3 a 0,6) 

Bacia do 
Paraíba do 
Sul 

Doméstico 
industrial 

R$ 0,008 
(US$ 0,003) 

R$ 0,02 
(US$ 0,006) 

R$ 0,02/m³ não 
tratado 
(US$ 0,006/m) 

- 

Industrial R$ 0,67 (US$ 0,22) - - 
Estado do 
Ceará 

Doméstico R$ 0,0121 (US$ 0,004) - - 

Taxa de câmbio: 1US$ = 3 R$ 

  
  

Tabela 4: Tarifas pelo fornecimento de água tratada e pela remoção/tratamento uso de 

esgotos (US$/m3) 

Local Água (A) Esgoto (E) A+E 

Alemanha1 1,69 2,20 3,89 
França1 1,58 1,53 3,11 

Holanda1 1,41 1,75 3,16 
Reino Unido1 1,43 1,68 3,11 

São Paulo2   0,82  

Ceará2    0,44 

Bacia do 

Paraíba do 

Sul3 

  1,18 

1. Fonte para valores das tarifas: OCDE, 1999b 

2. Fonte para valores das  tarifas: SNIS, 2000,  referentes aos valores médios praticados 

pelas companhias estaduais, adotando-se taxa de câmbio de 1US$ = 3 R$ 

3. Tarifa média praticada pelas companhias estaduais (SABESP, CEDAE e COPASA), 

idem 2 

 

Para o setor industrial minoritário que se abastece na rede pública pode valer o mesmo 

raciocínio, já que as tarifas variam entre US$ 0,3 a US$ 1,5/m3 (OCDE, 1999b). Porém, a análise é 

mais difícil para a majoritária parcela do setor que faz captação direta porque não se conhece o 

impacto da cobrança pelo uso da água nos custos de produção. A Coréia é exceção à tendência 

internacional do setor industrial, de fazer captação nos rios e lagos. Lá 85% do abastecimento 

industrial é feito pela rede pública, a qual oferece água com diversos padrões de qualidade com 

tarifas entre US$ 0,15 a US$ 0,25/m3 (OCDE, 1999b). Estes podem ser tomados como valores 

indicativos de tarifas que tornam o abastecimento público mais atrativo que a captação direta. Para 

custos de abastecimento desta magnitude, a cobrança por captação, entre US$ 0,01 a US$ 0,05/m3, 

já começa a pesar sobre o comportamento, tendendo a levar este tipo de usuário a tomar medidas de 

redução de uso.  

Da mesma forma que a cobrança por captação, a cobrança por poluição por si só também não 
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seria suficiente para induzir níveis elevados de tratamento de efluentes. Analisando-se a cobrança 

por emissão de carga orgânica, por exemplo, verifica-se que, para o setor industrial, os valores 

cobrados, entre US$ 0,5 a US$ 1,3/kg de DQO, são baixos comparativamente aos custos de 

remoção - até US$ 2,8/kg para níveis de remoção de até 80%, podendo alcançar US$ 4,7/kg para 

níveis de remoção até 95%. No setor doméstico, os custos de remoção de carga orgânica ficam em 

torno de US$ 0,9/kg para níveis de remoção até 90%, sem incluir os custos de coleta, que são muito 

variáveis dificultando tentativas de comparação. Além disso, uma análise deste tipo pode não fazer 

sentido para o setor doméstico porque a decisão sobre poluir ou tratar não é tomada por quem paga 

a conta, o usuário final, mas sim pelo prestador do serviço. Este pode optar por apenas repassar para 

as tarifas o valor da cobrança por poluição. 

Para melhor avaliar o efeito da cobrança sobre o usuário doméstico individual e sobre os 

prestadores de serviço é ilustrativo analisar o Sistema Francês, cuja cobrança atinge valores bastante 

elevados, comparativamente aos demais países analisados. A tabela 5 mostra os fatores de custos 

que compõem uma fatura típica de serviços de água e esgoto urbanos. Os valores apresentados são 

baseados numa estimativa de tarifas médias de água e esgoto praticados no país em 1990 

(BUCKLAND E & ZABEL, 1998). Observa-se que a cobrança por uso da água relativa à captação 

e consumo representava cerca de 1% da tarifa média de abastecimento. Já a cobrança por poluição 

tem um maior impacto sobre as tarifas de esgoto, representando cerca de 14% da tarifa média 

nacional. O impacto total da cobrança pelo uso da água na tarifa paga pelo consumidor doméstico 

era de cerca de 6%, o que tende a não induzir mudanças fortes no comportamento do usuário 

individual. Por outro lado, para estimular o tratamento de efluentes, o sistema francês permite que o 

prestador do serviço repasse para a tarifa a cobrança por poluição relativa à carga poluente bruta 

produzida por cada habitante, mas prevê a devolução (“prime”) aos prestadores da parcela da 

cobrança relativa à carga poluente removida. Os prestadores não necessariamente precisam repassar 

o “desconto” para as tarifas de esgotos. 
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Tabela 5: Cobrança pelo uso da água e Tarifas de água e esgoto na França (1990) – 
Valores médios1 

Serviço US$/m3 Observações 
1 – Abastecimento de água 1,01  
1.1 – Cobrança pelo serviço (Concessionária) 0,93  
1.2 – Cobrança por uso da água (Agência) 0,01 ≅ 1 % da tarifa de água 
1.3 – FNDAE 0,02  
1.4 – IVA 0,05  
2 – Coleta e tratamento de esgotos 0,64  
2.1 – Cobrança pelo serviço (Concessionária) 0,52  
2.2 – Cobrança por poluição (Agência) 0,09 ≅ 14% da tarifa de esgoto 
2.3 – FNDAE2 -  
2.4 – IVA3 0,02  
Tarifa total média 1,65  
Cobrança total média 0,11 ≅ 6% da tarifa de água e esgoto 
Notas: 

1. As tarifas apresentadas se referem ao ano de 1990, as tarifas atuais são maiores (US$3,11/m3 para água 
e esgoto referente ao ano de 1999) mas a incidência da cobrança permanece a mesma em termos 
percentuais 

2. FNDAE - Fonds National des Adductions dÉau 
3. VNF – Voies Navigables de France 

 

Quanto à aceitabilidade política, apesar da cobrança ser bem aceita e compreendida em 

muitos setores, existem ainda alguns importantes focos de resistência. A resistência dos industriais 

deriva do temor à perda de competitividade nos mercados internacionais e estes pedem que seja 

feita uma harmonização internacional na aplicação destes instrumentos (OCDE, 1994). Na Europa, 

os usuários agrícolas, que são fortemente subsidiados5, oferecem forte resistência à implantação da 

cobrança pelo uso da água. Em todas as experiências de aplicação de cobrança, o setor agrícola ou 

não participa ou tem sido o último setor a ser incorporado.  Recentemente, nas negociações sobre o 

valor da cobrança para o setor agrícola na bacia do Paraíba do Sul, os representantes deste setor 

exigiram que o valor cobrado não implicasse em aumentos superiores a 0,5% nos custos de 

produção. O valor final estabelecido para captação para uso agrícola naquela bacia é de cerca de um 

milésimo do estabelecido para a indústria e o saneamento.   

Apesar da cobrança pelo uso do recurso hídrico não ser ainda capaz, por si só, de induzir 

radicais transformações de comportamento por parte dos usuários, verifica-se, nos países e bacias 

hidrográficas em que foi implementada, uma indução a uso mais racional e sustentável dos recursos 

hídricos. Isto porque, a aplicação dos recursos financeiros gerados pela cobrança nos próprios 

sistemas de gestão6 propicia o planejamento das ações de recuperação e o gerenciamento e 

fiscalização dos usos, levando os usuários, o poder público e parcelas da sociedade civil interessada 

para um processo de negociação. A cobrança gera excedentes financeiros que permitem oferecer, 
                                                 
5 Na União Européia os subsídios à agricultura já representaram 75% do orçamento. 
6 Esta característica é registrada em praticamente todos os países analisados e determinada na lei brasileira, e diferencia 
substancialmente a cobrança pelo uso da água bruta de um imposto. 
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aos usuários, subsídios para investimento em ações de controle da poluição, melhoria da eficiência 

dos sistemas de abastecimento e de irrigação, entre outros. Estes subsídios, na forma de 

empréstimos a juros baixos ou mesmo doações, reduzem os custos relativos à implantação de 

medidas de redução do uso a serem arcados pelos usuários, tornando mais atrativos, os 

investimentos em tecnologias mais limpas ou eficientes. 

 

 

2. O EFEITO DA COBRANÇA NA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO 

A cobrança deve ser capaz de aportar sustentabilidade ao sistema de gestão. Para isso deve 

apresentar eficiência e efetividade financeiras. 

Uma forma possível de se avaliar a efetividade e eficiência financeira da cobrança pelo uso da 

água inserida nos sistemas de gestão de recursos hídricos é através da análise da capacidade deste 

instrumento de gerar recursos para suprir os custos administrativos e de investimento destes 

sistemas. 

Na tabela 6 é apresentada a arrecadação per capita7 resultante da cobrança por uso da água na 

Inglaterra e País de Gales, na França, na Alemanha e na Holanda, sendo que, nestes dois últimos, 

somente cobrança por poluição. Na tabela 7 são apresentadas estimativas similares para os casos 

brasileiros citados anteriormente, inclusive estimativa global para o Brasil. 

 
 Tabela 6: Arrecadação da Cobrança pelo uso da água – experiências européias 

País População 

milhões 

Renda per capita 

US$/ano 

Arrecadação 

Total 

Cobrança média por 

habitante1 

Alemanha 62,53 26 200 US$ 215 milhões/ano 2,3 US$ 3,4/ano3 

França 56,8 24 000 US$ 1500 milhões/ano US$ 27/ano 

Holanda 15,1 25 000 US$ 650 milhões/ano3 US$ 43/ano3 

Reino Unido 52,0 23 800 US$ 100 milhões/ano US$ 1,5/ano 

1.        Valores deduzidos por RAMOS com base em BUCKLAND & ZABEL (1998) e OCDE (1999a), referentes ao início da 
década de 90 
 
2.        Referente a 11 estados 
3.        Apenas cobrança por poluição 

  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7Trata-se do valor correspondente à arrecadação total da cobrança, paga pela totalidade dos setores usuários, dividida 
pela população do país, do estado ou da bacia, não se trata do acréscimo na conta de água individual. 
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Tabela 7: Arrecadação prevista pelo uso da água no Brasil 

Estado / Bacia 

População 

milhões 

Renda per capita1 Arrecadação 

Total 2 
Cobrança média 

per capita 

Estado de São Paulo 33 ,0 
R$ 9 210 

  
US$ 138 milhões/ano US$4,2/hab.ano 

Bacia do Paraíba do Sul 5 ,0 R$ 7 465 US$ 4,6 milhões/ano US$0,9/hab.ano 

Estado do Ceará 6 ,8 R$ 2 631 US$ 3,2 milhões/ano US$0,5/hab.ano 

Brasil 157 R$ 5 740 US$ 300 a 600 milhões/ano3   
  

Fonte: RAMOS, 2002 
Notas: 
1. Valores relativos a 1999 (Fonte IBGE) 
2.  Taxa de câmbio adotada 1US$ = 3R$ 
3. Estimativas ver RAMOS, 2002 

  
Para avaliar o grau de impacto sobre os usuários e a capacidade de gerar recursos para atender 

à demanda do sistema de gestão deve-se ponderar os valores da “cobrança média per capita” com a 

renda da população. Os valores relativos à arrecadação total e à “cobrança média per capita” 

mostram de forma bastante clara a diferença entre os objetivos pretendidos com a aplicação da 

cobrança pelo uso da água em cada país, estado ou bacia. Os montantes arrecadados em cada 

um dos países estudados têm aplicação diferenciada:  

• No início dos anos 90, a arrecadação total na Inglaterra e País de Gales era de cerca de US$ 100 

milhões/ano, o que representa um valor médio de US$ 1,5/habitante.ano. O valor da cobrança 

era fixado de forma que a arrecadação fosse suficiente cobrir apenas os custos de 

administrativos e de monitoramento da National River Authority (NRA), entidade responsável 

pelo sistema de gestão e controle de recursos hídricos. Na época, a NRA cumpria com 

praticamente a totalidade das funções de controle e gestão relativas aos recursos hídricos, desde 

o licenciamento até o monitoramento. Ou seja, os seus custos abarcavam na totalidade os custos 

de um sistema de gestão e controle sem responsabilidade sobre investimentos em infra-estrutura 

hídrica. Em 1992/1993, a cobrança por captação permitiu cobrir 97% dos custos do sistema 

regulatório de recursos hídricos (BUCKLAND & ZABEL, 1998). 

•  Na Alemanha, a arrecadação da cobrança por poluição em 1991, relativa à taxa de esgotos 

cobrada nacionalmente, era de cerca de US$ 215 milhões/ano, representando um valor médio de 

US$ 3,4/habitante.ano. Do valor total arrecadado pela cobrança por poluição, cerca de 10 a 15% 

se destinam a cobrir custos administrativos do sistema e o restante é aplicado em monitoramento 

e apoio a projetos de melhoria ambiental. 

• Na França, a arrecadação atingiu US$ 1500 milhões/ano, em 1993, o que representa um valor 

médio de US$ 27/habitante.ano. Do total arrecadado por cada agência de bacia, de 5 a 10 % é 
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usado para cobrir seus custos administrativos, o restante é investido em monitoramento e no 

financiamento das obras de proteção ambiental. 

• Na Holanda, a arrecadação relativa à cobrança por poluição perfazia cerca de 

US$ 650 milhões/ano, relativos a 1992, o que representa um valor médio de 

US$ 43/habitante.ano. O total arrecadado se destina a cobrir os custos dos sistemas de 

tratamento de efluentes e do sistema de gestão. Além disso, a cobrança federal é utilizada para 

prover financiamentos às indústrias para instalação de sistemas próprios de tratamento.  

 

A comparação entre os custos por habitante/ano incorridos pelos quatro diferentes sistemas 

europeus analisados mostra que todos apresentam alta efetividade financeira porque conseguem 

gerar praticamente a totalidade dos recursos necessários ao seu funcionamento. Nos quatro sistemas 

os custos de transação são inferiores à receita gerada, sendo que no caso francês e alemão existe 

geração de receita para investimento. Com uma cobrança de US$ 1,5/hab.ano é possível cobrir os 

custos de gestão e monitoramento. Com US$ 3,5/hab.ano já é possível gerar, adicionalmente, algum 

excedente para investimento. Com US$ 27/hab.ano as agências francesas conseguem gerir e 

monitorar o sistema e financiar cerca de 30% dos investimentos em intervenções de preservação e 

controle dos recursos hídricos.  A cobrança de US$ 43/hab.ano na Holanda permite cobrir todos os 

custos relacionados ao tema água, inclusive a implantação dos sistemas públicos de tratamento.  

Comparativamente aos valores cobrados na França, modelo de gestão em que se inspirou, a 

cobrança no Brasil está atingindo valores bem mais modestos, ainda que se leve em conta a 

diferença de renda da população e, portanto, dos custos do próprio sistema. Assim como na França, 

o sistema de gestão brasileiro pretende que a cobrança gere recursos não só para cobrir os custos 

administrativos, mas também para investimentos em recuperação e preservação dos recursos 

hídricos. A cobrança no Ceará gera uma receita equivalente a US$ 0,5/habitante.ano, e se destina 

exclusivamente a suprir os custos administrativos da agência estadual de águas - COGERH - e de 

manutenção rotineira das estruturas e equipamentos hidráulicos sob responsabilidade desta 

entidade. Os valores aprovados para a Bacia do Paraíba do Sul levam a uma arrecadação inicial da 

ordem de US$ 0,9/habitante.ano, o que seria suficiente para dar sustentabilidade ao sistema de 

gestão e de monitoramento, como na Inglaterra e no País de Gales, mas não suficiente para financiar 

investimentos de recuperação ambiental da bacia, como pretendido. No entanto, os resultados 

práticos resultantes da implantação do sistema de gestão, aliados a recursos fiscais aplicados na 

bacia, devem criar o ambiente de confiança entre os usuários que induza à elevação dos valores. A 

cobrança proposta para o estado de São Paulo, que equivaleria à cerca de US$ 4,6/habitante.ano já 

seria suficiente para viabilizar obras de despoluição. No entanto, as resistências políticas são 

extremadas.  
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Estas limitações de arrecadação recomendam extrema cautela na estruturação e 

dimensionamento do sistema de gestão e de seus órgãos executivos – agências de bacia, com o 

objetivo de evitar que os custos administrativos diretos e indiretos venham comprometer a 

efetividade e a eficiência financeira da cobrança. Deve-se considerar também que o sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos deverá ser fortemente subsidiado na sua fase inicial, fato 

registrado em outros países que implantaram a cobrança. Conforme anteriormente visto, a cobrança 

deve ser implantada gradualmente, para se logre eficiência política.  

Outro fator a se considerar é que, no Brasil, um dos principais fatores de degradação dos 

recursos hídricos é a poluição resultante da falta de tratamento dos efluentes urbanos, já que apenas 

12% dos efluentes gerados recebem algum tipo de tratamento. O Governo prevê a necessidade de 

investimentos da ordem de R$ 40 bilhões, até 2010, para universalização dos serviços de água e 

esgotos, sendo que R$ 2,5 bilhões/ano somente em coleta e tratamento de efluentes. Como a 

arrecadação pelo uso dos recursos hídricos neste prazo não tem qualquer possibilidade de 

ultrapassar US$ 300 milhões/ano, quando muito os recursos associados à cobrança poderiam cobrir 

12% das necessidades de investimento. O custo remanescente deverá ser dividido entre o 

consumidor e o contribuinte. 

  
  

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Apesar de se observar, nas experiências analisadas, que a cobrança ainda é estabelecida em 

níveis baixos em relação aos custos de redução do uso, tem ocorrido, de fato, uma indução a um uso 

mais racional e sustentável dos recursos hídricos.  Isto se deve a vários fatores: 

• Os investimentos em redução do uso da água e da poluição têm efeitos não captados pelas 

análises, por exemplo, a melhoria da imagem pública da empresa. 

• A aplicação dos recursos financeiros gerados pela cobrança nos próprios sistemas de gestão, 

fato registrado em praticamente todos os países analisados e determinado na lei brasileira, e 

que diferencia substancialmente a cobrança de um imposto, propicia a organização do 

sistema de gestão para fins de planejamento, gerenciamento e fiscalização dos usos, o que 

leva os usuários, o poder público e parcelas da sociedade civil interessada para um processo 

de negociação. Com isso, vêem a luz os problemas que afetam os recursos hídricos e suas 

respectivas causas e soluções, passando-se a coibir os usos não racionais ou mesmo a 

induzir usos racionais. Em diversas bacias observa-se um aumento do nível de mobilização 

quando se iniciam as negociações finais para aprovação da cobrança. 

• Quando aplicada em níveis mais elevados, a cobrança consegue gerar excedentes 

financeiros que permitem oferecer aos usuários recursos subsidiados para investimento em 
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ações de controle dos usos mais impactantes – controle da poluição, melhoria da eficiência 

dos sistemas de abastecimento e de irrigação, entre outros. Estes subsídios, na forma de 

empréstimos a juros baixos ou mesmo doações, reduzem os custos para redução do uso 

incorridos pelos usuários, tornando o investimento mais atrativo. 

• Um aspecto comum a todos os sistemas de gestão é a implementação gradativa da cobrança 

de forma a amortecer o impacto econômico sobre os usuários. Este fator é considerado 

essencial para melhor aceitação do instrumento. Aliado a isto, alguns sistemas permitem, 

descontos substanciais durante a fase de implantação dos sistemas de tratamento de 

efluentes.  

 

Finalmente, a cobrança pelo uso de recursos hídricos permite que os custos incorridos pelo 

poder público para fazer funcionar o sistema, que é essencial para assegurar o uso sustentável do 

bem público, sejam arcados diretamente pelos usuários, sem onerar a todos os contribuintes.  
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