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RESUMO: A água constitui uma peça fulcral no desenvolvimento das comunidades a nível 

mundial sendo um elemento fundamental na composição das células nos seres vivos pois que sem 

ela a vida não poderia existir. No entanto, é indispensável para  a  existência  e  preservação  dos  

ecossistemas  vegetais  e  animais o que lhe confere o estatuto de um recurso natural mais valioso. 

A cobrança do uso de valor de água é defendida por maior parte dos países como sendo a única 

forma viável para garantir à sustentabilidade e racionalização do uso de recursos hídricos pelo ser 

humano dado que a eficácia da sua melhor gestão dependa exclusivamente do uso sustentável e 

garantir a sua reserva. 

Nesse artigo, enfatiza-se a parte da cobrança do uso de água entre dois países (Brasil e 

Moçambique) com diferentes aspectos políticos, climáticos, tecnológicos e visão estratégica na 

gestão dos seus recursos hídricos. Salientar que as suas metas e visões divergem num ponto por 

causa da sua localização geográfica, características naturais, politicas e estratégias para à sua 

implementação e provimento dos serviços de água para a população. 

Palavras-Chave – Valor, Cobranças, Gestão, Recursos Hídricos 

 

ABSTRACT: Water is a key piece in the development of communities in worldwide and also it is a 

fundamental element in the composition of cells in the living beings so that without it life could not 

exist. However, it is essential for the existence and preservation of plants and animals ecosystems 

which gives it the status of a most valuable natural resource. The collection of water use efficiency 

value is advocated by most countries as the only viable way to ensure the sustainability and rational 

use of water resources by users as well as the effectiveness of their management so that can be 

guaranteed the use sustainable water in the world.  

In this paper, we emphasized the part of the collection of water use patterns and the value of water 

between two countries (Brazil and Mozambique) with different political issues, climatic, 

technological and strategic vision in the management of its water resources. It was pointed out that 

their goals and visions diverge from a point because of its geographical location, natural features, 

policies and strategies for its implementation and provision of water services to the population. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso vital que deve ser usado de forma racional e sustentável,  com a finalidade 

da promoção do desenvolvimento nacional para o bem-estar da população (REPÚBLICA, 1995). 

A distribuição global de água no mundo evidencia a necessidade de políticas nacionais e 

internacionais no gerenciamento e controle de seu uso pois que 97,5% da água existente no mundo 

é salgada e 2,5% doce (SANTILLI, 2001). Dentre a água doce existente, 71% está nas calotas 

polares e glaciares, gelo e neve nas montanhas e o restante 29% considerado potável subdividida em 

água subterrânea (18%), rios e lagos (7%) e umidade do ar (4%). 

Os  recursos hídricos são facilmente comprometidos, sejam no âmbito da qualidade e/ou 

quantidade, sejam por características como alteração de cursos d’água ou diminuição dos canais de 

drenagem, tornando o atual cenário de degradação e descaso preocupante (SOUZA, SILVA, & 

DIAS, 2012). 

O  crescimento  das  necessidades  de  água  para  diversos  fins  é  uma  fonte potencial  de  

conflitos  e  o  Estado  tem  a  responsabilidade  de  os  prever  e definir  soluções  justas  e  

adequadas.  O  planejamento  ao  nível  da  bacia hidrográfica é o principal instrumento para 

preparar e implementar em avanço as medidas necessárias (MOÇAMBIQUE, 2010). 

O Brasil tem uma situação relativamente privilegiada, possuindo uma extensa rede hidrográfica, 

com seis grandes bacias: Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai, além 

das condições climáticas que asseguram chuvas abundantes e regulares em boa parte do país 

(embora não todas). O Brasil dispõe cerca de 15% da água doce existente no mundo. Dos 113 

trilhões de metros cúbicos de água disponíveis para a vida terrestre, 17 trilhões estão em território 

brasileiro (SANTILLI, 2001). 

Na busca de dotar a água de valor econômico, a lei 9433 introduziu a cobrança pelo uso da água 

no Brasil como um instrumento de gestão e como um instrumento econômico a ser aplicada tanto 

para os usos quantitativos quanto para os usos qualitativos (RAMOS, 2007). 

As bacias hidrográficas do rio Paraíba do Sul (SP, RJ e MG) e dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (SP e MG) são as primeiras no cenário nacional a aprovarem a implementação do 

instrumento de cobrança pelo uso da água, incidindo sobre rios de domínio da União, como 

preconizado pela Lei Federal de Recursos Hídricos, a Lei 9.433/97 (ANA, 2006). 

O custo do valor de água em cada país está diretamente ligada as agências ou unidades 

criadas pelo governo para serem responsáveis na gestão dos recursos hídricos bem como as políticas 

da cobrança pelos serviços de uso de água. 

Urge nesse trabalho uma análise exaustiva e comparativa na cobrança do uso de água nos dois 

paises (Brasil e Moçambique) que apresentam realidades diferentes em termos técnicos, analísticos 

e gerência dos recursos hídricos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no Brasil 

A compreensão da água como bem de valor econômico e passível de cobrança pelo seu uso é 

recomendada pela própria Agenda 21 (resultado da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no RJ, em junho de 92) (SANTILLI, 2001).  

O valor econômico trouxe a cobrança pela utilização da água, como meio de controle racional 

do uso e, sobretudo, gerador de recursos para investimentos na gestão da água em cada bacia 

hidrográfica. Estas vieram a ser, a cada ano, o principal meio de sustentação do novo sistema 

decisório descentralizado e participativo. Com isso, as bacias, hoje, são compostas pelos 

representantes dos poderes públicos federal, estadual e municipal, usuários  e  da  sociedade  civil,  

em  uma  perspectiva  de  fortalecimento  do  processo  de governança (SOUZA, SILVA, & DIAS, 

2012). 

A própria Lei 9.433/97, em seu art.19, afirma que a cobrança pelo uso de recursos hídricos 

objetiva: – reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor; – incentivar a racionalização do uso da água; – obter recursos financeiros para o 

financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Assim, 

serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga pelo Poder Público (SANTILLI, 

2001). 

A Lei 9.433/97 estabeleceu, nos seus arts. 20, os critérios para fixação de valores e sua 

aplicação prioritária e o sistema de cobrança pelo uso de recursos hídricos (embora muito recente) 

sendo que ainda não foi devidamente regulamentado e implementado eficazmente no Brasil. De 

acordo com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos criado pela lei referida, as 

Agências de Água serão responsáveis pela cobrança em detrimento do uso de recursos hídricos 

(SANTILLI, 2001). 

No Estado do Ceará, desde 1996, está instituída tarifa de cobrança pelo uso de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos cuja a arrecadação, dentre outras, é destinada ao custeio das atividades 

do gerenciamento dos recursos hídricos, envolvendo os serviços de operação e manutenção dos 

dispositivos e da infra-estrutura hidráulica (embora denominada tarifa, parte da cobrança no Ceará 

tem características de preço público). No Estado da Bahia, desde 2006, está instituída tarifa de 

cobrança pelo fornecimento de água bruta dos reservatórios, sendo parte da receita destinada à 

CERB que é responsável pela administração, operação e manutenção da infraestrutura hídrica 

destes reservatórios (a cobrança na Bahia tem características típicas de tarifa) (ANA, 2015). 

Como instrumento de gestão, a cobrança deve alavancar recursos para financiamento da 

implantação do sistema de gestão de recursos hídricos e das ações definidas pelos planos de bacia 

hidrográfica, ou seja, deve ser um instrumento arrecadador (RAMOS, 2007). 
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Como instrumento econômico, a cobrança deve sinalizar corretamente para a sociedade o uso 

dos recursos hídricos de forma racional atendendo aos princípios do desenvolvimento sustentável 

(RAMOS, 2007). 

A participação da população no processo de  gestão dos  recursos hídricos não  se  resume  aos  

pagamentos  de  tarifas  por  utilização  ou  disposição  de  efluentes.  Com  a crescente  onda  dos  

problemas  ambientais  e  com  a  consequente  ameaça  de  destruição  do homem e seu meio, as 

questões relativas ao meio ambiente assumem uma dimensão política e passam a fazer parte do 

exercício da cidadania (SOUZA, SILVA, & DIAS, 2012). 

Na diversidade dos recursos hídricos nacionais pode-se identificar algumas sinalizações básicas 

a serem dadas pela cobrança com o objetivo de induzir ao uso racional dos recursos hídricos:  

 A alocação racional de recursos hídricos escassos em zonas de secas frequentes como a 

região semi-árida ou em áreas super povoadas como a região metropolitana de São Paulo;  

 A redução da emissão de poluentes em zonas metropolitanas e industrializadas de toda a 

região sudeste e sul e áreas metropolitanas e costeiras do resto do país, onde os recursos são 

em geral suficientes para atender aos usos quantitativos mas a diluição de efluentes está 

levando à degradação dos recursos;  

 A preservação de ecossistemas em zonas com grande abundância hídrica como o Pantanal e 

a bacia Amazônica. 

Em conformidade dos assuntos acima descritos, o governo deve aplicar rigorosamente uma 

maneira fácil e eficaz da cobrança para evitar conflitos entre as partes envolventes, no sentido de 

impulsionar uma flexibilidade ao uso racional e sustentável dos recursos hídricos. Não obstante, a 

cobrança pelo uso de água se reflete em toda cadeia de produção dado que a economia do país 

dependerá desse mercado global embora em pequena proporção. 

2.2. Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos em Moçambique 

A situação em Moçambique é um pouco caótico pois que quase 80% da população vive na base 

da agricultura encontrando-se nas zonas rurais e com um índice de pobreza extrema.  

Os  prejuízos  econômicos  dos  desastres  de  carácter  hidrometeorológico  foram  avaliados, 

para a década de 1992-2001, em cerca de 446 000 milhões de dólares, representando cerca de 65% 

das perdas totais devidas a desastres naturais ocorridos durante esse período. Os países  em  vias  de  

desenvolvimento  são  os  mais  afectados,  o  que  aumenta  a  sua vulnerabilidade e lhes 

condiciona o crescimento econômico (MILHANO, 2008). 

A água é considerada como um bem com valor econômico e social, sendo importante para o 

desenvolvimento e melhoramento das condições sanitárias de modo que assegurem os serviços 

financeiramente viáveis dado que o preço de água deverá refletir o seu valor econômico procurando 

cobrir o custo do abastecimento (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 1995).  
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O papel do sector privado no fornecimento de serviços de água e o valor econômico da água são 

claramente delineados na lei. Os usos da água são classificados por comum e privado. O uso 

comum é grátis e isento de licença e destina-se á satisfação das necessidades de água ao nível 

doméstico e pessoal, incluindo agricultura de pequena escala. O uso privado é feito por concessão 

ou por via da lei (KIT de Sensibilização Sobre o Rio Limpopo, 2015). 

A Política da Tarifa da Água aprovada em 1998 (Resolução 60/98) contém seis princípios 

fundamentais para o estabelecimento de tarifas de água (KIT de Sensibilização Sobre o Rio 

Limpopo, 2015): 

 O utilizador paga; 

 Protecção ambiental e uso eficiente da água; 

 Equidade sob a qual as tarifas devem ser aplicadas para garantir o fornecimento básico de 

água e serviços de saneamento a população em geral; 

 Sustentabilidade que se destina a garantir o retorno do investimento empresas e outros 

serviços; 

 Descentralização; e 

 Gestão participativa para encorajar a cooperação entre os fornecedores e consumidores de 

água e mecanismos de descentralização. 

 
Figura 1: Mapa de cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos no Brasil e Moçambique (fonte: 

ANA, 2015 e DNA, 2007) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesse trabalho foram utilizadas as pesquisas documentais, bibliográfica, exploratórias e 

explicativas. Utilizou-se os documentos disponíveis e manuais para a familiarização do conteúdo a 

ser retratado. 

3.1. Localização geográfica do Brasil 

O Brasil é um país que integra a América do Sul e apresenta extensão territorial de 8.514.876 

km². No sentido leste-oeste, o Brasil apresenta 4.319,4 km de distância. Os extremos são a Serra 

Contamana, onde está localizada a nascente do rio Moa (AC), a oeste, com longitude de 73°59’32”, 

e a Ponta do Seixas (PB), a leste, com longitude 34°47’30”. Os extremos no sentido norte-sul 

apresentam 4.394,7 km de distância e são representados pelo Monte Caburaí (RR), ao norte do 

território, com latitude 5°16’20”, e Arroio Chuí (RS), ao sul, com latitude 33°45’03". A grande 

extensão territorial proporciona ao país fronteira com quase todas as nações sul-americanas. Apenas 

Chile e Equador não fazem fronteira com o Brasil (FRANCISCO, 2015). 

3.2. Localização geográfica de Moçambique 

Moçambique situa-se na costa Este da África, entre as latitudes 10°20’ e 26°50’S, e entre  as  

longitudes  30°12'  e  40°51'  E.  O  país  cobre uma  área  de  799,380  km², apresentando uma 

longa costa de 2 770 Km e faz fronteira à Norte com a Tanzania, à Oeste com o Malawi, Zâmbia, 

Zimbabwe e Suazilândia  e à Sul com a África do Sul, numa extensão de fronteira terrestre de 2470 

Km. Administrativamente, o país está dividido em 11 províncias, nomeadamente, de Sul para 

Norte: Maputo cidade, Maputo Província, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambézia, 

Nampula, Niassa e Cabo Delgado. A cidade capital é Maputo, possui também o estatuto de 

província (MILHANO, 2008). 

3.3. Análise Documental e/ou Bibliográfica 

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com  uma  

finalidade  específica  e preconizando-se  a  utilização  de  uma  fonte paralela  e  simultânea  de  

informação  para  complementar  os  dados  e  permitir  a contextualização das  informações 

contidas nos documentos. A análise documental deve extrair  um  reflexo  objetivo  da  fonte  

original,  permitir  a  localização,  identificação, organização  e  avaliação  das  informações  

contidas  no  documento,  além  da contextualização  dos  fatos  em  determinados  momentos 

(UNISC, 2014). 

Assim sendo no artigo em causa se preconizou o conceito da análise em fatos documentados e 

disponíveis na internet, alguns manuais e outras fontes relevantes para se avaliar o custo de água 

bem como à sua alocação em dois países com diferentes níveis de desenvolvimento e tecnológico. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Tendo feito as pesquisas com base nos documentos e manuais disponíveis tem que se realçar o 

seguinte: 

4.1. Cobranças de água no Brasil 

A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos é um dos instrumentos de gestão da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97, e tem como objetivos: 

 Dar ao usuário uma indicação do real valor da água;  

 Incentivar o uso racional da água; e  

 Obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País. 

A Cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é 

fixado a partir de um pacto entre os usuários da água, a sociedade civil e o poder público no âmbito 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica – CBHs, a quem a Legislação Brasileira estabelece a 

competência de pactuar e propor ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos os mecanismos e 

valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação (ANA, 2015). 

A Cobrança em águas de domínio da União somente se inicia após a aprovação pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH dos mecanismos e valores propostos pelo CBH. Além 

disso, a legislação estabelece uma destinação específica para os recursos arrecadados: a recuperação 

das bacias hidrográficas em que são gerados (ANA, 2015). 

Compete à Agência Nacional de Águas - ANA, criada pela Lei nº 9.984/00, arrecadar e repassar os 

valores arrecadados à Agência de Água da bacia, ou à entidade delegatária de funções de Agência 

de Água, conforme determina a Lei nº 10.881/04 (ANA, 2015). 

As Agências de Água da bacia ou entidade delegatária de suas funções é instituída mediante 

solicitação do CBH e autorização do CNRH, cabendo a ela desembolsar os recursos arrecadados 

com a Cobrança nas ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da bacia e conforme as 

diretrizes estabelecidas no plano de aplicação, ambos aprovados pelo CBH (ANA, 2006). 

 

4.2. Cobranças de Água em Moçambique 

A política tarifária da água é basicamente guiada pelos princípios do utilizador-pagador, 

poluidor-pagador,  sustentabilidade,  equidade,  uso  eficiente  da  água, conservação ambiental, 

descentralização e gestão participativa onde são  definidos  critérios  para  a  definição  de  tarifas  

para  água  bruta,  água tratada  para  diferentes  tipos  de  usos  em  áreas  urbanas,  água  em  áreas 

rurais, saneamento, irrigação, energia hidroeléctrica e descarga de efluentes (CHIMENE, 2013).   
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A  política  tarifária  da  água é implementada  em  todo  o  País,  tendo  em consideração  a  

necessidade  de  adequar  a  tarifa  a  níveis  aceitáveis  em relação  aos  diversos  tipos  de  

utilizadores,  capacidade  financeira  e perspectiva de evolução  de cada sub-sector, como por  

exemplo  a irrigação com pequenos camponeses, o abastecimento de água urbano (diferenciado em 

cada tipo de sistema), uso comercial e industrial (MOÇAMBIQUE, 2010;  CHIMENE, 2013).  

A tarifa para  uso  doméstico  deve cobrir  pelo  menos  os custos de operação, manutenção e 

gestão. Outros utilizadores da água em áreas urbanas pagarão uma tarifa que cobre o custo total da 

água. As  tarifas  em  áreas  rurais  e  a  forma  de  cobrança   serão  adequadas  e adaptadas às 

condições locais (MOÇAMBIQUE, 2007).  

O Ministério de tutela do Sector de Água supervisionará o estabelecimento de tarifas e taxas 

para o abastecimento de água rural e para o saneamento urbano.  

Os  investimentos  em  qualquer  área  são  feitos  sob  uma  perspectiva rigorosa de 

sustentabilidade financeira e técnica, com a devida consideração para os seus impactos sociais e 

ambientais. O Governo terá o papel principal na criação de condições para atrair investimentos da 

comunidade doadora e do sector privado nacional e estrangeiro (MOÇAMBIQUE, 2010).  

O Governo promoverá investimento e gestão privados em todos os domínios relevantes  do  

sector  da  água,  particularmente  os  de energia  hidroeléctrica, irrigação  e  infraestruturas  

hidráulicas.  Para  as  áreas  de  irrigação  que  têm infraestruturas mas não estão em operação serão 

considerados contratos de concessão e de gestão, com a finalidade de ter essas áreas em operação o 

mais rapidamente possível (MOÇAMBIQUE, 2010). 

 

4.3. Comparação da prática da cobrança do uso dos Recursos Hídricos entre Brasil 

e Moçambique 

Em matéria de cobrança do uso de água, também se regista uma discrepância na sua 

comparatividade uma vez que em Moçambique a maior parte dos recursos hídricos são voltadas à 

irrigação (cerca de 80%) e conforme a política de uso de água alega que os recursos hídricos são 

alocados ao Estado e que o acesso prioritário é para pessoas que carecem de recursos financeiros 

(com uma pobreza extrema) e também para familias com baixa renda em particular para o 

abastecimento público. Portanto, o valor cobrado para as indústrias agricolas que consomem os 

recursos hídricos e também algumas indústrias de diversos ramos bem como os comerciais varia em 

cada província e também das políticas da empresa responsável pela gestão dos recursos hídricos. 

No Brasil, existe comitês responsáveis pela decisão da cobrança do uso de água bem como uma 

tecnologia avançada para detectar as irregularidades no caso de extravio de água assim como a 

contaminação dos recursos pela determinada indústria. Embora tenha comissões em Moçambique 
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disponíveis a cada província, a praticabilidade destas não é notória e nem se fazem efeitos nas 

tomadas de decisões devido questões políticas que influenciam bastante na área. 

 

5. CONCLUSÕES 

Feita o estudo é de tirar algumas ilações na conclusão desse trabalho: 

o A gerência dos recursos hídricos em Moçambique ainda demonstram uma certa fragilidade 

quanto à cobrança do uso de água, gestão bem como a política de água a nível nacional do 

que a gerência protagonizada pelo Brasil na qual possui recursos (estratégicos, tecnológicos 

e financeiros) para o efeito; 

o Em Moçambique, o custo de água não se tem verificado como significativa dado que a 

prevalência de alto índice de pobreza bem como as políticas de gestão dos recursos hídricos 

pecam na sua alocação podendo algumas indústrias clandestinas usarem e abusarem dos 

recursos hídricos sem se importarem com os efeitos colaterais adversos e ambientais; 

o No Brasil, embora tenha alterado as novas políticas onde a água se tornou num recurso 

limitante, a gestão de água está categorizada em departamentos ou comissões que possam 

zelar por intevenientes no processo e dispor de mecanismos legais para impedir ou banir 

qualquer atividade fora dos patamares estipulados na lei de água em vigor. 
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