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RESUMO

A cobrança pelo uso da água é um instrumento de gestão previsto na Política Nacional

de Recursos Hídricos. Seus objetivos são reconhecer a água como bem econômico e dar

ao usuário uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da água;

e  obter  recursos  financeiros  para  o  financiamento  dos  programas  e  intervenções

contemplados nos planos de recursos hídricos. O presente trabalho buscou fazer uma

análise do arcabouço legal e institucional da cobrança pelo uso da água no Brasil e um

panorama  da  atual  situação  de  implementação  deste  instrumento  nas  bacias

hidrográficas brasileiras. Adicionalmente, foi feita uma análise comparativa da cobrança

no Brasil,  em termos de legislação e de práticas, com experiências de outros países:

Austrália, França e Canadá. A pesquisa concluiu que o modelo de cobrança praticado no

Brasil  possui  alguns  pontos  de  contato  e  muitas  divergências  com  relação  às

experiências internacionais estudadas. Em todos os países analisados, os fatores sociais,

econômicos, políticos e culturais interferem fortemente na gestão de recursos hídricos –

e em particular, no instrumento da cobrança. A incorporação do real valor econômico da

água, legalmente prevista nas legislações de todos os países, ainda consiste num desafio

a ser vencido, havendo espaço para melhorias no sentido de alcançá-lo.

Este  trabalho  propõe  algumas  reflexões  acerca  da  cobrança  pelo  uso  de  recursos

hídricos  como instrumento  econômico  de  gestão.  O  objetivo  principal  é  fazer  uma
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análise  comparativa  da  cobrança  praticada  no  Brasil  com  algumas  experiências

internacionais.

Inicialmente é introduzido o contexto histórico, legal e institucional da cobrança pelo

uso da água no Brasil. Em seguida, apresenta-se um breve panorama da situação atual

de aplicação deste instrumento de gestão em bacias hidrográficas brasileiras. O modelo

de cobrança brasileiro é então apresentado em linhas gerais.

Posteriormente é apresentada uma revisão de algumas experiências internacionais de

cobrança. Austrália, Itália e Holanda foram os países selecionados, seja em função de

similaridades com o Brasil, seja em razão da detecção de determinados elementos de

cobrança interessantes para reflexão.

Por fim, é feita uma análise crítica e comparativa do modelo de cobrança brasileiro com

as  experiências  internacionais,  expondo  semelhanças  e  diferenças  e  apontando

mecanismos praticados nos modelos internacionais que potencialmente contribuiriam

para o aperfeiçoamento e a otimização da cobrança no Brasil.
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