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Nota 
 
Este documento resume as mensagens-chave do OCDE (2017), Cobranças pelo uso de recursos hídricos 
no Brasil: Caminhos a seguir, Éditions OCDE, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264288423-pt 
 
Este estudo foi publicado sob a responsabilidade do Secretário-Geral da OCDE. As opiniões expressas e 
argumentos utilizados não refletem necessariamente as opiniões oficiais dos países membros da OCDE. 
 
Este documento e qualquer mapa aqui incluído foi elaborado sem prejuízo do status ou soberania de 
qualquer território, da delimitação de limites e fronteiras internacionais e do nome do território, cidade 
ou área. 
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Nos últimos dois anos, e com base nas 
recomendações do relatório recente da OCDE 
sobre Governança dos Recursos Hídricos no Brasil 
(2015), a OCDE e a Agência Nacional de Águas 
(ANA) realizaram um diálogo político com mais de 
150 partes interessadas. O objetivo foi discutir 
como a cobrança pelo uso de recursos hídricos 
poderia contribuir para o crescimento sustentável 
e inclusivo do Brasil, e identificar que condições 
seriam necessárias para implementar 
efetivamente a cobrança.  

 
A crise da escassez hídrica de 2014 no Brasil 

proporcionou um impulso único para a mudança. 
A concorrência feroz entre os usuários abriu uma 
janela de oportunidade para considerar o uso da 
cobrança como uma ferramenta para a transição 
de uma gestão de crises para o gerenciamento de 
riscos associados à água. 

 
A OCDE como defensor de longa data dos 

princípios Poluidor-Pagador e Beneficiário 
Pagador, acredita que os instrumentos 
econômicos podem desempenhar um papel 
importante na gestão eficiente e eficaz dos 
recursos hídricos quando implementados e 
governados adequadamente, e em combinação 
com outros instrumentos de políticas públicas.  

 
El relatorio compartilha mensagens 

importantes: 
 

 A cobrança pelo uso de recursos Hídricos é um 
meio para um fim: ao promover um uso mais 
eficiente da água e prevenir e controlar a 
poluição, a cobrança pode ajudar a evitar que 
os riscos associados à água se tornem 
barreiras ao crescimento sustentável do Brasil 
no presente e no futuro. O planejamento 

efetivo e a gestão de investimentos são 
fundamentais para garantir que as receitas da 
cobrança possam contribuir para melhorar a 
gestão dos recursos hídricos na bacia de 
maneira tangível para os usuários. 

 
 A cobrança pelo uso de recursos Hídricos não 

pode resolver a magnitude do desafio por 
conta própria e deve ser combinada com 
instrumentos regulatórios, de monitoramento 
e fiscalização e com outras políticas setoriais. 
Isso significa, por exemplo, evitar conflitos 
com as políticas agrícolas, industriais e 
energéticas e, em vez disso, incentivar os 
usuários a controlar a disponibilidade, 
qualidade e a demanda de água. 
 

 Uma abordagem pragmática deve ser usada ao 
estabelecer e governar a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos: a cobrança não precisa ser 
universal para ser justa e equitativa. Na 
prática, uma grande proporção de Recursos 
hídricos é usada por um pequeno grupo de 
usuários. Da mesma forma, alguns usuários 
geram uma grande quantidade de efluentes 
poluidores. Os custos de transação para cobrir 
usuários de menor porte podem ser elevados 
em comparação com os benefícios em termos 
de gestão de recursos hídricos e receitas 
geradas. Por isso, para minimizar os custos de 
transação, a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos deve ser direcionada a grandes 
usuários e poluidores de peso, pelo menos em 
um estágio inicial. 
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A cobrança exige uma abordagem local, e depende da exposição dos 
estados e das bacias a riscos relacionados com a água.  

A cobrança é um preço pelo uso de um recurso 
público comum, proposta dentro dos comitês de 
bacias hidrográficas de forma participativa por 
usuários de água, sociedade civil e o poder público.  

 
O processo para estabelecer e operar a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos a nível da União e 
estadual é semelhante em todo o país: os Comitês de 
Bacias Hidrográficas (interestaduais ou estaduais) 
submetem a cobrança para a aprovação do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) ou dos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERHs). A 
Agência Nacional de Águas (ANA) ou órgãos gestores 
estaduais (por exemplo, órgãos executivos de 
secretarias estaduais do meio ambiente) são 
responsáveis por cobrar e arrecadar, ao passo que as 

entidades delegatárias de funções de agência (por 
exemplo, sob a forma de organizações privadas, 
associações, fundações, consórcios) gerenciam as 
receitas arrecadadas, as quais são desembolsadas na 
bacia de acordo com as ações previstas nos planos 
da bacia hidrográfica. 

 
A cobrança pode não ser necessária para todo o 

país. Exigem uma abordagem local, e depende da 
exposição dos estados e das bacias a riscos 
relacionados com a água. No entanto, 
independentemente dos riscos, representa uma 
fonte de receita que suporta os custos de 
gerenciamento e monitoramento dos efeitos que as 
atividades humanas e econômicas têm na qualidade 
e disponibilidade dos recursos hídricos.  

O ciclo de implementação da cobrança de água  

 
Cobranças no Brasil: O estado actual 

Nota: Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHs; Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH; Agência Nacional da Águas – ANA; 
Comitês de Bacias Hidrográficas – CBHs. 
Fonte: Elaboração própria 



4 

Agrupamentos de bacias hidrográficas interestaduais e estaduais e suas 
experiências com as cobranças de água 

A cobrança foi instituída em seis bacias 
hidrográficas interestaduais e seis estados. A 
complexidade hidrológica da área em que a 
cobrança é aplicada e o quadro institucional em 

vigor afetam a escolha técnica e política de 
implementação.  

Cronograma da implementação de cobranças de água 

Fonte: Elaboração própria. 

A nível da União, foi instituída a cobrança na 
bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (desde 
2003), que é a principal fonte de água do Estado do 
Rio de Janeiro; nas bacias hidrográficas dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) (desde 2006), que 
abastece a região metropolitana de São Paulo por 
meio do Sistema Cantareira, assim como os 
municípios da bacia do rio Piracicaba, localizados a 
jusante do referido Sistema; na bacia do rio São 
Francisco (desde 2010), que abrange sete estados 
com características hidrológicas, demográficas e 
econômicas muito variadas; na bacia hidrográfica do 
rio Doce (desde 2011), localizada na região com o 
maior complexo de produção de aço da América 
Latina; finalmente, as cobranças foram 
implementadas nas bacias hidrográficas do rio 
Paranaíba e do rio Verde Grande em 2017.  

 
A nível estadual, a cobrança é aplicada em seis 

estados: o Estado do Ceará, que foi o primeiro a 
implementar cobranças, especificamente em 1996. 
Atualmente, a cobrança nesse estado está 
implementada em todas as unidades de 

gerenciamento. As receitas são utilizadas para 
recuperar os custos de operação, manutenção e 
administração de infraestruturas de água. O Rio de 
Janeiro, por sua vez, foi um dos estados pioneiros na 
emissão de outorga pelo uso de recursos hídricos e 
na implantação da cobrança. A cobrança foi 
implementada por lei desde 2004 em todas as 
unidades de gerenciamento. O Estado de São Paulo 
aprovou uma lei específica que regulamenta a 
cobrança. A implementação começou em 2007 e 
neste momento 9 de 22 unidades de gerenciamento 
têm cobranças implementadas. No estado de Minas 
Gerais, a cobrança começou em 2010 e atualmente 
estão estabelecidas em 12 de 36 unidades de 
gerenciamento. No estado do Paraná, a cobrança 
começou em 2013, mas até agora apenas em uma 
das 11 unidades de gerenciamento. O Estado da 
Paraíba começou a aplicar a cobrança em 2015 nas 
unidades de gerenciamento do Litoral Norte, 
Paraíba e Litoral Sul, não incluindo a bacia 
hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu, em que as 
discussões sobre a cobrança estão em fase inicial. 
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As bacias hidrográficas interestaduais e estaduais 
têm experiências diferentes em relação à cobrança 
no Brasil. No entanto, ainda existem algumas 
características comuns apesar dos diferentes níveis 
de maturidade das estruturas institucionais. Os 

comitês de bacias hidrográficas interestaduais e os 
estados em que as cobranças são implementadas 
podem ser agrupados nas seguintes categorias: 
“pioneiros”, “seguidores”, “inspiradores”, “recém-
chegados” e “aspirantes”: 

Tentative clusters 

Cobranças pelo uso de recursos hídricos ao nível federal e estadual 

Fonte: ANA (2017), “Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos no Brasil”, 
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Cobranca/CobrancaPeloUsodeRecursosHidricosnoBrasil.pdf 

Agrupamento 

Bacia Hidrográfica Interestadual 

Cobranças aplicadas em águas sob 

domínio federal 

Estados 

Cobranças aplicadas em águas sob domínio 

estatal 

Pioneiros Paraíba do SulPCJ Rio de Janeiro 

Inspiradores   Ceará 

Seguidores São Francisco 
São Paulo 

Minas Gerais 

Recém-chegados 

Doce 

Paranaíba 

Verde Grande 

Parana 

Paraíba 

Aspirantes Piancó-Piranhas-Açu Rio Grande do Norte 

Agrupamentos de bacias hidrográficas interestaduais e estaduais  
e suas experiências com as cobranças de água 

Fonte: Elaboração própria 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Cobranca/CobrancaPeloUsodeRecursosHidricosnoBrasil.pdf


Nos locais onde existem, a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos está definida em 
valores demasiado baixos para que possam 
gerar mudanças comportamentais na maioria 
dos usuários (por exemplo, setor hidrelétrico, 
indústrias, agricultura e infraestruturas) ou 
proporcionar uma fonte significativa de 
financiamento para a política da água.  

 
Uma cobrança pelo uso de recursos hídricos 

bem projetada é uma que impacte, ou seja, 
uma cobrança que efetivamente afete a 
competitividade de uma empresa ou sua 
capacidade de lucro; esta é a justificativa para 
se utilizar um instrumento econômico para 
levar a mudanças comportamentos.. 

 
Os valores médios cobrados atualmente ns 

bacias hidrográficas interestaduais são 
BRL 0.02/m3 para a captação de água, 
BRL 0.02/m3 para consumo de água e 
BRL 0.11/kg DBO para descargas orgânicas. 
Esses valores não são ajustados pela inflação. 
Após o início da cobrança no Brasil (bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul em 2003), os 
preços unitários permaneceram basicamente 
ao mesmo nível e foram adotados para as 
bacias dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí 
(PCJ) (a partir de 2006) e para a bacia 
hidrográfica do rio São Francisco (a partir de 

2010). Na bacia hidrográfica do rio Doce (a 
partir do final de 2011), foram adotados preços 
ligeiramente mais altos. Bacias Hidrográficas do 
rio Paraíba do Sul, dos rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí, do rio São Francisco e do rio Doce 
(ANA, 2016). 

 
Até 2016, foram arrecadados cerca de BRL 

528 milhões a partir da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos sob domínio federal  e cerca 
de BRL 1.5 bilhão sob domínio estadual. A nível 
federal, essas receitas podem cobrir cerca de 
10-15% das necessidades de financiamento 
para a implementação de ações previstas em 
Planos de Recursos Hídricos, tais como 
estudos, projetos ou obras. Como 
consequência, são necessários recursos 
financeiros adicionais para responder a lacunas 
financeiras (ANA 2016).  

 
Estima-se que, a nível federal, 5% dos 

usuários cobrados (grandes usuários) 
contribuíram com 92% do total cobrado. No 
entanto, deve-se sublinhar que esta situação é 
semelhante em outros países (por exemplo, 
França), onde o foco em usuários maiores 
permite reduzir os custos de transação da 
cobrança. Na maioria dos casos, a diferença 
entre o valor arrecadado e cobrado era inferior 
a 10%. 
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Cobrar de maneira insuficiente pode ser mais oneroso em termos de 
crescimento e impactos em usuários individuais do que se houver 
valores de cobrança que sejam realmente mais elevados. 

Valor total cobrado e arrecadado em bacias hidrográficas interestaduais e estaduais 
BRL milhões; desde o primeiro ano de implementação em cada bacia* até 2016 

Notas: Data de início da cobrança: Ceará, Novembro 1996; São Paulo, Janeiro 2007; Rio de Janeiro, Janeiro 2004; PCJ, Janeiro 
2006; Minas Gerais, Março 2010; Paraíba do Sul, Março 2003; São Francisco, Julho 2010; Doce, Novembro 2011; Paraná, 
Setembro 2013; Paraíba, Janeiro 2015. 
Fonte: ANA (2017), “Valores Cobrados e Arrecadados”, 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrançaearrecadacao/cobrançaearrecadacao.aspx (consultado em agosto de 
2017). 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/cobrançaearrecadacao/cobrançaearrecadacao.aspx
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Caminhos a seguir para uma cobrança 
pelo uso de recursos hídricos que 
desempenhe o seu papel  

Uma cobrança pelo uso de recursos hídricos bem 
projetada influencia o comportamento dos usuários: a 
cobrança pela captação promove a eficiência do uso 
da água e cobrança pela poluição torna a poluição 
dispendiosa e promove o uso de tecnologias e 
práticas limpas. 

 
Além disso, as receitas da cobrança cobrem os 

custos de gerenciamento de água, incluindo 
infraestruturas que contribuem para a gestão da 
quantidade de qualidade da água. As cobranças devem 
ser projetadas e definidas levando em conta esses 
objetivos políticos: qual é o nível requerido para a 
proteção dos usuários contra os riscos associados à 
escassez hídrica, a inundações ou poluição? Esses 
objetivos devem ser estabelecidos por planos de 
gestão de recursos hídricos, ao nível da bacia.  

 
No entanto, definir o nível de uma cobrança pelo 

uso de recursos hídricos que cubra exatamente os 
custos ambientais e de oportunidade é uma tarefa 
quase impossível para as autoridades 
governamentais.  

 
• Primeiro, avaliar os custos ambientais implica 

avaliar o custo dos danos causados pela captação 
ou poluição da água no ecossistema. Alguns desses 
custos podem ser visíveis apenas a longo prazo 
(por exemplo, o impacto sobre a população de 
peixes ou a biodiversidade) e são difíceis de 
quantificar porque vários benefícios ambientais 
não têm preço atualmente. Entretanto, em um 
sistema bem monitorado e bem regulamentado, o 
controle das captações de água e dos lançamentos 
de efluentes deverá garantir que qualquer impacto 
nos ecossistemas seja impedido.  
 

• Segundo, medir alguns custos enfrenta problemas 
metodológicos complexos. Por exemplo, a 
poluição difusa é difícil de medir 
independentemente das origens que a 
produziram; é difícil contabilizar o aporte de 
poluidores individuais; a melhoria da qualidade da 
água também pode ser difícil de atribuir a um 

cenário de adoção de práticas de redução; 
poluentes acumulados e a poluição histórica, 
ambos levantam problemas em termos de quem 
deve pagar.  

 
• Finalmente, medir o custo de oportunidade em um 

ambiente de escassez hídrica requer medir o 
benefício produzido pela água para todas as 
finalidades de uso (irrigação, abastecimento de 
água potável, energia hidrelétrica, etc.), com 
benefícios que geralmente são sazonais (os custos 
de oportunidade geralmente são mais elevados 
quando as vazões são baixas). 

 
As questões metodológicas para o cálculo de 

cobrança não deverão adiar a implementação de 
cobranças pelo uso de recursos hídricos; para superar 
essas dificuldades, devem ser usadas proxies. 

Definir cobranças pelo uso de recursos hídricos que sirvam objetivos 
políticos claramente definidos 

 
Instrumentos econômicos para a gestão da água  

 
Na Inglaterra e no País de Gales, há um sistema bem 
estabelecido de cobrança pela captação de água,. O sistema 
foi criado para garantir que haja uma recuperação total dos 
custos inerentes ao custeio das atividades do regulador 
ambiental relacionadas aos recursos hídricos: isto é, todo o 
monitoramento hidrométrico (precipitação, vazão, e níveis 
de água subterrânea), avaliação hidrológica, monitoramento 
e avaliação hidroecológica, regulação e aplicação de 
outorgas de captação, operação das principais estruturas 
utilizadas para o aumento de vazões do rios e planejamento 
de recursos hídricos estratégicos. 
 
Na Espanha o valor da cobrança pelo uso da água  inclui o 
uso do domínio público da água como um todo, incluindo 
extração de cascalho, instalações de esportes aquáticos, etc. 
No país, a maior preocupação é a recuperação dos custos 
financeiros, embora os custos econômicos também sejam 
considerados em maior ou menor grau.. 
 
Em Portugal, foi fixada uma cobrança pelo uso de recursos 
hídricos por uma lei aprovada em 2008. O sistema de 
cobrança vai muito além da captação de água: inclui 
poluição; ocupação da superfície, leitos e margens de 
corpos d’água; extração de areia e cascalho dos leitos e 
margens dos rios; e também uma compensação pelos custos 
administrativos de planejamento e gestão de recursos 
hídricos. Os componentes da cobrança refletem a escassez 
de recursos hídricos que varia em diferentes partes do 
território .  
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Capacitação 

A capacitação pode ser feita de duas maneiras:  
 
1. Primeiro, os comitês e as agências da bacia 

hidrográfica devem adquirir experiência com a 
análise econômica. Este é um requisito para se 
aproximar do custo de oportunidade do uso 
da água, e o custo da poluição, dois itens que 
servem de base para estabelecer o nível das 
cobranças. A análise econômica também é 
necessária para apoiar a avaliação dos 
impactos das cobranças sobre a 
competitividade de indústrias selecionadas ou 
agricultores, ou sobre o orçamento de 
famílias de baixas rendas. Também é 
necessário avaliar o benefício econômico da 
melhoria da gestão dos recursos hídricos na 
bacia hidrográfica.  
 

2. Em segundo lugar, os comitês estaduais e os 
comitês de bacias se beneficiarão de diretrizes 
claras sobre como estabelecer e implementar 
instrumentos econômicos. As autoridades 
federais (ANA ou CNRH) poderiam considerar 
a definição de regras gerais, tais como limites 
inferiores dos níveis de cobranças pelo uso de 
recursos hídricos, lista de poluentes a serem 
controlados e monitorados (obrigatório e 
específico de cada rio), regras para despesas e 
transparência. No entanto, a natureza 
descentralizada do sistema deve ser 

preservada, com os comitês de bacias 
hidrográficas decidindo sobre a adaptação 
dessas diretrizes ao seu contexto específico. 

A experiência internacional fornece informações 
úteis para uma melhor avaliação econômica da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil: 
 

No Reino Unido, a Agência do Meio Ambiente 
divulgou em 2013 um guia para auxiliar a avaliação 
de benefícios para o parecer econômico de 
medidas que afetam o ambiente aquático . Isso 
pode ser usado para planejamento de 
gerenciamento de bacia hidrográfica e outras 
disciplinas, quando relevante. O resultado principal 
do uso deste guia é uma declaração resumida do 
nível de benefícios esperados em comparação com 
os custos de implementação de um pacote de 
medidas em escalas geográficas específicas (em 
particular, uma bacia hidrográfica). 
 
 No Canadá, o Conselho Canadense de Ministros 
do Ambiente (CCME) divulgou um documento de 
orientação para avaliação de água em 2010 . O 
documento conclui que a avaliação relevante da 
água deve representar dois aspectos adicionais, 
além das questões práticas: melhores práticas em 
análise econômica e compromisso das partes 
interessadas.  

Lições aprendidas na avaliação e gerenciamento da cobrança em relação à competitividade no Brasil  
 

• Documentar impactos da cobrança na competitividade. É necessária uma análise rigorosa para explicar as 
diferenças entre as indústrias, os processos industriais, os tipos de empresas, as capacidades de inovação, 
etc. Ao mesmo tempo, considerar o benefício econômico da cobrança pelo uso de recursos hídricos 
quando acompanha a transição da economia brasileira para o uso eficiente da água. 

 
• Quando apropriado, mitigar os impactos da competitividade apoiando a transição das empresas para a 

implementação de boas práticas. O apoio deve ser direcionado e com um limite temporal. 

Lições aprendidas para abordar problemas de capacidade de pagamento no Brasil 
 

• Avaliar minuciosamente o impacto social da cobrança. Embora o impacto tenda a ser exagerado, não 
pode ser ignorado. 

• Utilizar vários instrumentos na abordagem de questões de capacidade de pagamento e equidade. Evitar 
usar subsídios que possam ter impactos nocivos. A experiência da OCDE mostra que medidas sociais 
orientadas e acompanhadas são mais eficazes para abordar grupos vulneráveis do que subsidiar o 
sistema em geral. Complementar a cobrança com instrumentos não econômicos (economia 
comportamental). 



A implementação da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos requer um bom entendimento 
de como a água é usada e avaliada por usuários 
competitivos. Sem uma sólida base de 
conhecimento e informação, qualquer avaliação 
das necessidades, eficiência e eficácia dos 
instrumentos econômicos permanecerá 
subjetiva. No entanto, a disponibilidade de 
dados e informações de qualidade e acessíveis 
sobre a água varia em todos os estados 
brasileiros, impedindo a tomada de decisão 
efetiva em termos de quem são os usuários, 
onde e quando, e quem paga pelo quê. Impede 
o conhecimento geral do estado dos recursos 
hídricos, das pressões e das ações necessárias 
para proteger e melhorar o recurso. 

 
As informações sobre captação de água, os 

fluxos de retorno e os lançamentos de poluição 
devem ser consistentes de acordo com o âmbito 
do design das cobranças pelo uso de recursos 
hídricos. Muitos países, incluindo o Brasil, 
enfrentam sérias dificuldades para reunir 
informações coerentes e precisas sobre quem 
capta água, que quantidades, onde, para que 
finalidade e quanta água é lançada e com qual 
qualidade.  

 
Os sistemas de informação em bacias, locais, 

estaduais e federais devem fornecer dados 
abrangentes, robustos e atualizados sobre o 
estado, a qualidade do meio ambiente e dos 
recursos hídricos, incluindo as pressões sobre 
recursos hídricos. Parte da receita da cobrança 
pelo uso de recursos hídricos poderiam ser 
alocada para melhorar a capacidade de 
monitoramento das captações e poluição de 
água no Brasil. O foco inicial poderia ser 
definido nos principais usuários e poluidores. 

 
Ter acesso a dados confiáveis sobre o uso da 

água é um pré-requisito para que os 
instrumentos econômicos (incluindo cobrança 
pelo uso de recursos hídricos) possam 
potencialmente gerar eficiência no uso da água. 
Dados confiáveis permitiriam rever as outorgas, 
de modo que, a longo do tempo, refletissem no 
o uso real, gerando assim algum espaço de 
manobra para realocar a água disponível, 
possivelmente para novos usuários, em bacias 

onde a água estiver sobrealocada, mas não 
excessivamente. O monitoramento e a 
modelagem podem ajudar a determinar como 
os diferentes usos podem afetar a 
sustentabilidade ambiental e a saúde das 
pessoas; o acompanhamento e a modelagem 
têm também um papel na avaliação da 
interação das políticas de cobrança com os 
desenvolvimentos multisetoriais que afetam os 
recursos hídricos e as questões relacionadas 
com o desenvolvimento econômico e com o 
bem-estar. 

 
 

Melhorar a base de conhecimento e informação para a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos  

Sistemas de informação da Espanha  

Na Espanha, o SIA (Sistema Integrado de 
Informação da Água) visa o recolhimento de 
informações sobre o gerenciamento da água em 
nível de governo central (Ministério da Agricultura, 
Pescas, Alimentação e Meio Ambiente) e de uma 
forma homogeneizada (com base em linguagem e 
protocolos comuns). O SIA também promove a 
participação pública e o uso da informação. 
Contém uma base de dados englobando 
informações sobre o quadro institucional e 
administrativo, práticas de gestão de recursos 
hídricos, ambiente físico, dados meteorológicos, 
estado da água, uso da água, impactos e 
infraestrutura. 

A SIA interage com outros sistemas nacionais de 
informação sobre água: SAIH (Sistema Automático 
de Informação Hidrológica) e SIAR (Sistema de 
Informação AgroClimática para Irrigação). A SAIH é 
um sistema de informação destinado a fornecer 
informações (informações gráficas e geo-
localizadas) em tempo real para gerenciar 
inundações, secas, riscos associados, caudais 
ecológicos (e-fluxos), qualidade da água e 
informações adicionais. 
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O estabelecimento de uma cobrança é o 
resultado de um processo político e técnico 
dentro dos Comitês de Bacias Hidrográficas.  
Trata-se do resultado de uma negociação (acordo-
pacto) entre partes interessadas. 

 
A OCDE (2015) destacou que os comitês de 

bacias hidrográficas são dotados de fortes 
poderes deliberativos, mas têm uma capacidade 
de implementação limitada. Em muitos casos, 
eles desempenham essencialmente um papel de 
advocacy, enquanto na maioria dos países da 
OCDE seu papel é construir consenso sobre 
prioridades e planejamento para orientar a 
tomada de decisões.  

 
Uma das recomendações da OCDE 2015b foi o 

fortalecimento da eficácia das instituições de 
bacia para o compromisso das partes 
interessadas voltado a resultados e para a 
implementação integral dos planos de recursos 
hídricos. 

 
No caso da cobrança, pode-se perguntar se os 

comitês são as plataformas certas para definir o 
nível de cobranças, dado o prevalecimento de 
interesses específicos que podem resultar dos 
usuários mais intervenientes e que no fim 
pagarão a cobrança que for decidida; esta captura 
pode levar a que se definam cobranças em níveis 
demasiado baixos para que cumpram a sua parte 
em gerar mudanças comportamentais dos 
usuários (função econômica) e para catalisar o 
financiamento necessário para a gestão das água 
(função financeira). 

 
A falta de eficácia dos comitês de bacias 

hidrográficas levou a uma queda de 
representação dos diversos membros. Os 
municípios são muito menos representados e 
quase ausentes desses corpos deliberativos. Na 
prática, o princípio interest-pay-say (uma parcela 
proporcional de interesses e contribuições 
financeiras corresponde a votos) é aplicado de tal 
forma que limita os impactos das decisões devido 
a interesses de curto prazo. A cobrança pelo uso 
de recursos hídricos pode certamente trazer 
novas dinâmicas aos comitês, desencadeando um 
maior compromisso entre os usuários da água. 

No entanto, parece que manter o status quo 
representa a opção mais fácil e menos arriscada, 
não tornando ninguém plenamente satisfeito ou 
insatisfeito. 

 
A experiência dos países da OCDE mostra que 

os comitês de bacias hidrográficas são 
certamente quem têm mais condições para 
identificar e tentar conciliar interesses 
divergentes em uma consulta detalhada com 
todos os envolvidos em determinada escala. No 
entanto, é necessário fazer uma distinção realista 
entre o papel que é atribuído às partes 
interessadas no processo de “consulta” e de 
“tomada de decisão”. É necessário um debate 
político aberto e documentado sobre a eficácia 
dos órgãos “deliberativos” atuais na gestão de 
recursos hídricos (comitês de bacias 
hidrográficas) e sua capacidade de trabalhar 
orientadas para os resultados. Historicamente, 
essa conversa tem sido difícil dada a história dos 
conselhos criados em todo o país em diferentes 
domínios políticos.  

 
Os comitês de bacias hidrográficas deveriam 

ter um papel consultivo mais forte e os poderes 
deliberativos e executivos deveriam ser 
devolvidos aos órgãos gestores estaduais e à 
ANA, que combinariam o poder de decisão em 
linhas de capacidade e responsabilidade, o que 
resultaria em menos decisões não 
implementadas.  

 
Este caminho a seguir não implica reduzir a 

importância do papel dos conselhos nacionais e 
estaduais de recursos hídricos nem ignorar o 
papel dos comitês de bacias. Será necessário que 
os órgãos gestores estaduais e a ANA consultem 
os conselhos “consultivos” e comitês e deem 
explicações minuciosas quando não seguirem as 
recomendações, a fim de garantir transparência e 
responsabilidade. Para terem papéis 
deliberativos, outro requisito necessário é que as 
agências sejam completamente imparciais e 
independentes de qualquer interesse específico 
dos usuários de água. 

Fortalecer o quadro institucional para as cobranças  
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No Brasil, o duplo domínio dos corpos hídricos 
tem consequências sobre a implementação da 
cobrança. Em vários casos, as cobranças pelo uso 
de recursos hídricos são aplicadas e governadas 
nos níveis estadual e de União.  

 
Um dos problemas diz respeito à gestão dos 

recursos arrecadados pelas Agências, que em 
alguns casos não são previstas pela legislação 
estadual ou são reguladas de forma diferente em 
toda a bacia hidrográfica interestadual. Algumas 
entidades delegatárias de funções de agência têm 
que lidar com entidades federais e estaduais e 
enfrentam dificuldades na aplicação de diferentes 
conjuntos de regras, auditorias e regulamentos 
mais ou menos rigorosos. 

 
Devido ao duplo domínio, pode haver mais de 

um preço em vigor dentro de uma determinada 
bacia, um para as águas federais e outro (se não 
vários outros) para as águas estaduais. No 
entanto, na prática, embora estabelecido por 
diferentes Comitês e Conselhos, os valores de 
cobrança no Brasil são similares. 

 
Existem bacias onde a cobrança foi aplicada 

em nível da União, mas ainda não por todos os 
estados, como no caso das bacias de São 
Francisco, Doce e Paranaíba. Isso também pode 
criar limitações em termos da sustentabilidade 
financeira das Agências da Água, dada a menor 
quantidade de recursos disponíveis (ANA, 2016). 
A questão da escala é agravada pelas diferentes 
entidades que atuam dentro e entre estados com 
diferentes níveis de capacidade, experiência e 

conhecimento. Isso afetará severamente sua 
capacidade de implementar cobranças 
apropriadas. A ambição deve ser, para cada bacia 
hidrográfica, um nível comum de compreensão 
do estado dos recursos hídricos, das pressões, 
das ações necessárias para proteger e melhorar o 
recurso, os controles sobre as outorgas e como 
tudo isso se traduz em um sistema coerente e em 
um regime de cobrança consistente em todas as 
entidades que operam dentro da bacia. 

 
As Agências de Água desempenham um papel 

fundamental na gestão das receitas de cobrança 
pelo uso de recursos hídricos. Embora seu futuro 
dependa de alguns esclarecimentos no quadro 
legal, poderá haver espaço para considerar novas 
oportunidades de criar uma única agência de 
água nas grandes bacias interestaduais de modo 
que se promova a melhor coordenação possível 
entre os estados. A criação de agências de água 
“reais” (não delegatárias) para cada bacia, bem 
como uma única agência de água nas grandes 
bacias hidrográficas interestaduais tem o 
potencial de garantir um modus operandi comum 
em uma escala maior. No entanto, isso depende 
muito da soberania dos estados para escolher 
seu próprio modelo de gerenciamento. Para 
cumprir o seu papel de órgãos técnicos no apoio 
à tomada de decisão para cobrança pelo uso de 
recursos hídricos, os estados devem ser 
independentes de qualquer influência vinda de 
usuários. 

 
 

Gerir a cobrança em uma escala adequada e melhorar coordenação 
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França 

Na França, existem 6 agências de água para 6 bacias hidrográficas (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, 
Rhin-Meuse, Rhône-Mediterranée e Corse e Seine-Normandie) responsáveis pela gestão de todos os recursos 
hídricos. As agências foram criadas pela Lei da Água em 1964 e, no mesmo ano, foram criados também os Comitês 
de Bacias Hidrográficas. São órgãos deliberativos que unem todas as partes interessadas de cada distrito da bacia 
hidrográfica. A sua composição é a seguinte: autoridades governamentais eleitas (40%), usuários de água (40%) e 
representantes do estado (20%). Os comitês aprovam o programa de ação da agência de água e, dentro dos limites 
estabelecidos por lei, o valor da cobrança. A implementação do programa de ação da agência de água é gerida pelo 
Conselho de Administração de cada agência de água. O Conselho de Administração, cujo Presidente é nomeado por 
decreto do Presidente da República, é composto por membros do comitê de bacia (autoridades eleitas e usuários), 
por administradores designados por estes, representantes do Estado e representantes dos funcionários da agência 
de água . O orçamento das agências de água, que são financeiramente autônomas, está diretamente relacionado à 
cobrança de todos os usuários. Em média, 90% das receitas arrecadadas pelas Agências da Água são redistribuídas 
aos usuários da bacia hidrográfica com base nos programas de ação, que é um documento legal e obrigatório. Os 
10% restantes são utilizados para financiar o custeio das agências. Na França, há pelo menos 7 tipos distintos de 
mecanismos de cobrança estabelecidos pela Lei de 30 de dezembro de 2006. Os valores de cobrança não podem 
ultrapassar o limite definido pela Lei Nacional Francesa. 



Desenvolver planos que conduzam a decisões sobre a cobrança 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos e os 
planos de recursos hídricos estão fortemente inter-
relacionados. Os planos de recursos hídricos 
estabelecem prioridades políticas para as quais a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos deve 
contribuir. No entanto, isso na prática dificilmente 
ocorre no Brasil. A OCDE (2015) concluiu que os 
planos são mal coordenados e fracamente 
implementados, em parte devido à desconexão 
entre aqueles (partes interessadas) que os 
estruturam e aqueles (autoridades públicas) 
responsáveis pela priorização de ações e viabilizar o 
financiamento. Embora tecnicamente válidos, os 
planos de bacia são muitas vezes uma compilação 
de tarefas “a fazer”, sem avaliação dos custos de 
implementação nem viabilidade financeira, levando 
ao risco de estabelecer objetivos irreais.  

 
A natureza não mandatária dos planos de bacia 

faz com que eles não sejam capazes de garantir o 
envolvimento construtivo necessário dos vários 
setores; na OCDE (2015), foram qualificados como 
“tigres de papel” ou “promessas para outros 
cumprir”. Os pré-requisitos para o planejamento 
efetivo devem basear-se em ações proativas (por 
exemplo, organizações públicas como a ANA, 
tomando medidas para desenvolver a outorga) e 
níveis reativos (desenvolvendo um conjunto de 
regras para aqueles que solicitam outorgas). O 
planejamento como um instrumento de 
governança multinível, multiuso e para as várias 
partes interessadas levanta três questões 
principais: planejamento para o quê (por exemplo, 
arrecadação da cobranças, coordenação e 
implementação); planejar com quem (que 
instituições precisam estar envolvidas); e, 
finalmente, planejar qual a escala (local, bacia, 
estado, nacional). 

 

Os planos devem ser robustos e práticos o 
suficiente para orientar decisões sobre a alocação 
de receitas (quando disponível). Devem identificar 
as áreas prioritárias de ação sobre a gestão de 
recursos hídricos, com base em critérios objetivos 
que tenham em conta principalmente os riscos 
para a saúde, as questões sociais, o meio ambiente 
e a economia. Devem quantificar de forma realista 
os recursos financeiros necessários para levar a 
cabo as ações previstas e listar ações específicas 
para organizações que podem ajudar a conduzir 
mudanças de comportamento e promover a 
eficiência do uso da água.  

 
As discussões sobre cobrança pelo uso de 

recursos hídricos e as suas despesas tendem a 
ofuscar a importância do próprio plano. O plano 
poderia especificar que tipo de medidas devem ser 
financiadas pela administração pública, e o que 
deve ser financiado mediante a arrecadação junto 
aos usuários. Os planos de bacia devem ser 
acompanhados de planos financeiros estratégicos, 
adaptados a um plano de ação acordado e prazos 
acessíveis para implementação. Os planos de 
bacias hidrográficas devem ser integrados a outros 
planos (por exemplo, para desenvolvimento 
agrícola ou saneamento), pois podem contribuir 
para a melhoria da segurança hídrica. As cobranças 
devem efetivamente abordar as questões de 
escassez hídrica e poluição e coordená-las com 
outras prioridades políticas. 

 
 
 
 
 
 
 

França 

Existem vários instrumentos de planejamento de longo prazo em termos de bacia hidrográfica 
(SAGE/SDAGE): os Planos de Desenvolvimento e Manejo da Água visam prevenir situações de crise ao 
planejar a oferta e os usos (demanda) de longo prazo, e definindo prioridades de uso. Os limites de 
consumo por meio dos volumes que podem ser abstraídos são definidos no SDAGEs e SAGEs. São 
instrumentos legais que devem ser seguidos, pois todas as decisões (sobre as outorgas, etc.) são 
condicionadas pelos planos. Os volumes passíveis de serem captados devem ser redefinidos após alguns 
anos considerando os dados científicos mais recentes e disponíveis (os Planos de Gerenciamento da 
Água são redefinidos a cada seis anos). 
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Estabelecer cobranças pelo uso de recursos hídricos em combinação 
com outros instrumentos políticos 

Apolítica industrial e dos recursos hídricos 
devem ser coordenadas. Por exemplo, uma 
política industrial bem concebida para apoiar as 
tecnologias verdes pode complementar a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, pois visa 
trazer novas oportunidades para a redução da 
conta de água e contribuem para uma melhor 
gestão da água.  

A coerência das políticas entre agricultura e 
água é necessária para evitar sinais e incentivos 
conflituosos, em particular para que os 
agricultores atinjam uma gestão sustentável da 
água. A cobrança pelo uso de recursos hídricos 
têm um papel importante a desempenhar. 

As cobranças pelo uso de recursos hídricos 
devem ser consideradas em combinação com 
outros instrumentos políticos, tais como regimes 
de alocação de água ou padrões de qualidade da 
água. Além disso, as campanhas de 
conscientização e o “Nudging” podem aumentar 
a disposição dos usuários para pagar, de modo a 
melhorar a gestão da água e melhorar a eficiência 
da cobrança. “Nudging” é uma maneira de 
influenciar o comportamento dos usuários, 
fornecendo mais informações sobre o estresse 
hídrico e a qualidade da água. 

 
As cobranças são melhores quando o uso de 

água (captação e poluição) é monitorado e os 
regulamentos são aplicados. Há margem para 
melhorias no Brasil. Mecanismos de controle e 
inspeção adequados, bem como sanções e 
penalidades em caso de incumprimento, devem 
ser fortalecidos para tornar o sistema mais 
robusto e credível.  
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Inglaterra e País de Gales 

Na Inglaterra e País de Gales, a Agência do Meio 
Ambiente (EA) define os mecanismos e valores para as 
diferentes variáveis da cobrança. Também estabelece o 
nível dos valores de cobrança para a administração e 
determinação de novos pedidos de outorgas, outorgas 
existentes ou variações de outorgas existentes . A EA é 
uma única agência do meio ambiente unificada, 
responsável pela operação, gerenciamento de água e 
regulação de usos da água na Inglaterra. As cobranças 
são aprovadas pelo ministro do governo no 
Departamento do Ambiente, Alimentação e Assuntos 
Rurais (Department for Environment Food and Rural 
Affairs – Defra). O Tesouro supervisiona os custos 
impostos aos setores usuários. A EA configura e opera o 
sistema de cobrança e é responsável pela arrecadação. 
Todas as outorgas são monitoradas para averiguação 
de conformidade. A fiscalização é realizada com base 
no risco: se for uma captação grande e significativa, ou 
se o usuário cometeu fraudes no passado, estará 
sujeito a fiscalização mais frequente. Os inadimplentes 
serão cobrados e as outorgas podem ser revogadas em 
caso de reincidência. 

Considerar medidas de acompanhamento, ao aprimorar ou implantar 
cobranças pelo uso de recursos hídricos 

Um aprimoramento das cobranças pelo uso 
de recursos hídricos existentes ou a implantação 
de novas cobranças pode ser dispendiosa para 
usuários de água. As medidas de 
acompanhamento podem facilitar a transição 
para usos de água mais eficientes ou tecnologias 
ou práticas mais limpas. Por exemplo, poderiam 

ser promovidas as melhores tecnologias 
disponíveis e as melhores práticas. O 
investimento em tais tecnologias poderia ser 
facilitado com apoio financeiro, eventualmente 
financiado pela reversão de algumas das 
receitas de cobranças. Esse suporte deve ser 
limitado, direcionado e avaliado. 



Permitir gastos que contribuam para a melhoria da segurança hídrica 
e para mostrar benefícios aos usuários 

A razão pela qual a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos no Brasil não impacta ou é 
considerada irrelevante deriva do fato de serem 
arrecadadas sem propósito visível e, portanto, são 
vistas como meros instrumentos fiscais. Às vezes, as 
receitas são alocadas em programas de 
investimento (como saneamento) que possuem 
proporções muito maiores. A percepção dos 
usuários, nesses casos, é que suas contribuições 
não agregam valor. Em outros casos, os fundos 
arrecadados, quando utilizados, são distribuídos 
por pequenas despesas que os contribuintes não 
reconhecem como importantes, o que também 
afeta a disposição de os usuários pagarem. 

 
O mau desempenho na alocação de receitas 

ameaça a legitimidade do instrumento e é usado 
como um argumento no reforço da visão de que 
não há necessidade de aumentar os montantes 
cobrados. No contexto brasileiro, é razoável a visão 
de que os montantes arrecadados deveriam ser 

desembolsados com maior agilidade, e que seja 
garantida a geração de melhorias tangíveis na bacia 
do ponto de vista dos usuários. Neste momento, é 
difícil justificar que parte das receitas fiquem 
disponíveis para gerenciar futuras crises hídricas. 

 
As receitas provenientes da cobrança devem ser 

alocadas para despesas de acordo com o objetivo 
inicial e onde possam fazer a diferença. Por 
exemplo, não seria prudente alocar receitas 
arrecadadas para grandes projetos de 
infraestruturas, para os quais essa contribuição 
seria mínima: os usuários inferirão que as 
cobranças são ineficazes.. 

 
Os usuários de água e os pagadores devem 

poder ver os benefícios de seu pagamento em troca 
ou aplicar as próprias receitas para a melhoria do 
sistema de gestão de recursos hídricos da bacia em 
que operam. 
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Inglaterra e País de Gales 
 
A cobrança não paga por obras de prevenção contra inundações, que geralmente são financiadas pela tributação geral. 
Também não pagam por ações de melhorias de qualidade da água (por exemplo, em lançamentos provenientes de 
minas abandonadas) ou de desobstrução do fluxo de cursos d’água. No Reino Unido, as outorgas de captação são 
consideradas direitos de propriedade. Se a EA necessita alterar uma outorga que esteja criando um regime de fluxo 
insustentável e prejudicando o meio ambiente, a agência deve indenizar o titular da outorga. Isso é financiado por uma 
cobrança separada sobre as captações dentro dessa bacia hidrográfica. O ideal seria que a outorga não conferisse direito 
de propriedade, de modo que pudesse haver alterações sem compensação. Melhor também seria se a cobrança 
também cobrisse os custos de monitoramento ambiental (qualidade da água, ecologia e pesca) para entender o estado 
e as pressões sobre os ambientes aquáticos. 
 

Portugal  
 
Um total de 50% da quantia arrecadada em cada uma das cinco regiões hidrográficas permanece na região hidrográfica 
e é utilizada na implementação dos planos de bacia ou em outras iniciativas aprovadas pelo Conselho da Região 
Hidrográfica. Enquanto 10% são destinados ao Instituto Nacional da Água (papel atualmente desempenhado pela 
Agência Portuguesa do Meio Ambiente) para cobrir as despesas em nível nacional, os 40% restantes destinam-se ao 
Fundo Ambiental que é utilizado de forma competitiva para financiar propostas de projetos apresentados pelas regiões 
hidrográficas. Isso significa que as regiões hidrográficas têm a garantia de usar diretamente pelo menos 50% dos fundos 
que cobram, mas podem solicitar fundos adicionais numa base competitiva. Esta é uma maneira eficaz de promover 
uma redistribuição nacional de recursos, o que faz sentido porque aqueles que precisam de mais fundos não são 
necessariamente aqueles que são capazes de cobrar maiores montantes. Esta redistribuição entre as regiões, feita por 
meio do Fundo Ambiental, parece ser bem aceita e realizada por um senso de solidariedade nacional entre as regiões. 
Os valores unitários da cobrança são aprovados pelo Governo e só podem ser alterados por meio de um Decreto-Lei que 
siga os princípios gerais estabelecidos pela Lei da Água (Lei nº 58/2005).   
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O Plano de Ação estabelece uma série de ações 
concretas que buscam um sistema eficiente de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugere 
instituições e entidades que apoiam a sua 
implementação e que podem liderá-lo no curto, 
médio e longo prazo. O plano de ação identifica as 
principais etapas para a implementação das 
principais políticas recomendadas e dos caminhos a 
serem seguidos, definidos neste relatório. O 
objetivo final é criar condições necessárias para 
obter um projeto eficaz e uma implementação 
eficiente de cobranças pelo uso de recursos hídricos 
com responsabilidades compartilhadas, não só em 
todos os níveis do governo, mas também nos 
setores públicos, privados e sem fins lucrativos. 

 
 

O Plano de Ação aqui estabelecido fornece um 
roteiro para implementar instrumentos efetivos que 
contribuam para os objetivos da política da água. 
Esse plano recomenda uma abordagem por 
estágios, adaptada às condições locais, de modo a 
permitir que as ações sejam testadas nas 
bacias/estados mais avançados institucionalmente e 
que possuem altas capacidades para preparar e 
implementar planos e para gastam receitas 
(evitando acumulação). Os resultados dessas 
experiências pilotas poderiam ser publicados e 
compartilhados para ilustrar os benefícios dos 
sistemas de cobrança pelo uso de recursos hídricos 
a outras bacias/estados envolvidos ou que estejam 
pensando em implementar práticas similares 

 
Objetivo Ação Possíveis entidades 

parceiras 
Prazo 

Revisão das 
cobranças pelo uso 
de recursos hídricos 
existentes e projeção 
de novas cobranças 
mais efetivas  

Utilizar a Lista de Verificação proposta no Anexo V para 
estabelecer e implementar um sistema de cobranças, e como 
uma ferramenta de auto-avaliação da situação da cobrança pelo 
uso de recursos hídricos em determinada escala 

ANA, CNRH, Conselhos 
Estaduais, Comitês de 
Bacias Hidrográficas; 
Autoridades de Água 
Estaduais, entidades 

delegatárias de funções de 
agência 

Curto 

Avaliar (com o objetivo de melhorar significativamente a situação 
ou, em situações extremas, eliminar gradualmente) programas e 
subsídios que levam à degradação da qualidade da água e ao 
aumento da escassez. Essas avaliações incluem políticas que 
apoiam a produção agrícola sem sustentabilidade e subsídios de 
descargas (por exemplo, para fertilizantes, biocidas) que causam 
poluição difusa nos recursos hídricos. 

ANA, Autoridades de Água 
Estaduais, Ministério da 

Agricultura 

Curto 

Desenvolver e promover métodos para análises econômicas de 
modo a apoiar as tomadas de decisão relacionadas à cobrança 
pelo uso de recursos hídricos. Inclui a avaliação de: 

 Impactos da cobrança pelo uso de recursos hídricos sobre a 
distribuição do bem-estar econômico; 

 Conseqüências sociais das cobranças; 

 Impactos potencialmente maiores sobre a competitividade. 

ANA, omitês de Bacias 
Hidrográficas; Autoridades 

de Água Estaduais, 
entidades delegatárias de 

funções de agência 

Médio 

Identificar uma série de proxies e promover o seu uso quando 
informações detalhadas não estiverem disponíveis ou quando 
sistemas sofisticados não forem apropriados, aumentado a 
consistência entre: 

 Sistemas de cobranças; 

 Outros instrumentos de comando e controle (ou seja, níveis 
padrões de poluição); 

 Mecanismos informativos (ou seja, medição). 

ANA Curto 
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Objetivo Ação Possíveis entidades 
parceiras 

Prazo 

Capacitação Fornecer orientações e incentivos no nível nacional e ao nível da 
bacia hidrográfica para projetar, estabelecer e implementar 
cobranças pelo uso de recursos hídricos e para gastar as receitas 
relacionadas, incluindo regras para despesas e publicação de 
contas. 

ANA Curto-Médio 

Desenvolver capacidades técnicas para realizar avaliações 
regulares ex-post para monitorar a eficácia das cobranças pelo 
uso de recursos hídricos. 

ANA, Agências de Água 
Estaduais, Entidades 

Delegatárias de funções de 
agência 

Médio 

Revisar a base de competências e capacidades para a realização 
de todas as atividades associadas à criação, sistematização, 
implementação e monitoramento de um sistema de cobrança, e 
lidar com qualquer carência 

Entidades Delegatárias de 
funções de agência 

Curto 

Melhorar a base de 
conhecimento e 
informação 

Estabelecer ou aprimorar qualquer monitoramento ambiental 
existente para fornecer ou melhorar os dados e informações 
sobre o estado do meio ambiente e dos recursos hídricos e sua 
qualidade, incluindo as pressões sobre recursos hídricos 
(relacionadas com disponibilidade e qualidade; demanda por 
setor, localização e tempo), entre outros. 

ANA, Agências de Água 
Estaduais, Entidades 

Delegatárias de funções de 
agência 

Curto-Médio 

Atualizar os registros estaduais de usuários que captam ou que 
fazem descargas a fim de cobrá-los adequadamente e sincronizar 
esses registros com o Registro Nacional (CNARH) para cruzar as 
informações relevantes para as bacias interestaduais. 

ANA, Autoridades de Água 
Estaduais 

Curto-Médio 

Fortalecer o quadro 
institucional e 
melhorar a 
coordenação 

Designar funções e responsabilidades entre autoridades federais, 
estaduais e de bacias para estabelecer, implementar, monitorar, 
avaliar e regular cobranças pelo uso de recursos hídricos. A ANA 
pode negociar acordos com os Estados, evitando quaisquer 
revisões legais. 

Ajustar onde necessário com base nos resultados.  

Conselhos Nacional e 
Estaduais, ANA, 

Autoridades Estaduais 

Curto-Médio 

Facilitar a coordenação quando uma entidade delegatária de 
funções de agência lidar com diferentes estados ao nível 
interestadual, quando diferentes modelos de gestão coexistem em 
todos os estados dentro da bacia do rio interestadual, e 
considerar a criação de uma única entidade delegatária. 

ANA, Autoridades Estaduais 
e Entidades Delegatárias de 

funções de agência 

Médio 

Otimizar a consulta 
às partes 
interessadas 

 Consultar primeiramente sobre diferentes opções de 
sistemas de cobrança pelo uso de recursos hídricos e, em 
seguida, sobre o sistema final após várias consultas; 

 Explicar claramente os objetivos do sistema de cobranças; 
como o sistema seria gerenciado e o tipo de sistema de 
cobrança necessário; 

 Descrever aos usuários como o dinheiro será gasto e quais 
os benefícios para eles e para outros usuários de água; 

 Explicar as consequências para os não pagadores, como 
cobrar pela inadimplência e usar respostas administrativas, 
como a revogação da outorga 

ANA, Autoridades Estaduais 
e Entidades Delegatárias de 

funções de agência 

Curto-Médio 
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Objetivo Ação Possíveis entidades 
parceiras 

Prazo 

Desenvolver planos 
que apoiem as 
decisões sobre 
cobranças pelo uso 
de recursos 
hídricos 

Certificar-se de que os planos identificam as áreas prioritárias de 
ação sobre a gestão de recursos hídricos, com base em critérios 
objetivos que considerem principalmente riscos para a saúde, as 
questões sociais, o meio ambiente e a economia.  

CNRH, Conselhos 
Estaduais, Comitês de 

Bacias Hidrográficas, ANA, 
Autoridades de Água 
Estaduais, Entidades 

Delegatárias de funções de 
agência 

Curto 

Definir diretivas para a elaboração de planos abrangidos por 
estratégias de financiamento realistas 

CNRH/ANA Curto 

Considerar suporte explícito aos planos que atendam às diretivas Autoridades de Água 
Estaduais 

Curto 

Incentivar os municípios a participar nos esforços de 
planejamento de bacias hidrográficas e em sua implementação, 
por exemplo, por meio de acordos de desempenho, de acordo 
com as linhas do Progestao  

Autoridades de Água 
Estaduais 

Médio 

Desenvolver 
medidas de 
acompanhamento  

Identificar e promover uma série de opções para acompanhar o 
aprimoramento das cobranças pelo uso de recursos hídricos na 
agricultura  

Comitês de Bacias 
Hidrográficas e Agências da 

Água 

Médio 

Considerar o nudge para acompanhar o aprimoramento das 
cobranças pelo uso de recursos hídricos 

ANA, Autoridades de Água 
Estaduais, Agências da 

Água 

Curto 

Promover instrumentos – independentes das cobranças – para 
abordar acessibilidade econômica e outros problemas de 
equidade 

ANA, Agências de Água 
Estaduais, Comitês de 
Bacias Hidrográficas 

Curto 

Promover programas como os esquemas agroambientais com o 
objetivo de reduzir os impactos negativos da agricultura nos 
recursos hídricos  

ANA, Agências de Água 
Estaduais, Comitês de 
Bacias Hidrográficas 

Médio 

Facilitar a reforma de regimes de alocação de recursos hídricos 
de forma que incluam e se beneficiem de cobranças bem 
planejadas pelo uso de recursos hídricos e contribuam para a 
melhoria na gestão da água, aumentando a segurança hídrica em 
épocas normais e em períodos de escassez hídrica 

ANA e CNRH em consultas 
aos conselhos estaduais e 

comitês de bacias 
hidrográficas 

Longo 

Fortalecer a fiscalização e controle de mecanismos, tal como a 
aplicação de sanções e penalizações no caso em que haja 
incumprimento e inconformidade. 

ANA, Autoridades de Água 
Estaduais 

Curto- Médio 
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Objetivo Ação Possíveis entidades 
parceiras 

Prazo 

Facilitar gastos que 
contribuam para a 
melhoria da 
segurança hídrica e 
transparência 

Alterar as regras para que as agências possam melhorar sua 
efetividade ao gastar o dinheiro arrecadado por meio das 
cobranças pelo uso de recursos hídricos por meio de:  

 Regras processuais para a despesa pública e mecanismos 
de transferência entre diferentes autoridades públicas para 
tornar o processamento das receitas mais rápido e eficiente; 

 Harmonização das regras de licitação entre a ANA e os 
Estados, portanto, para que as Entidades Delegatárias de 
funções de agência adotem um único conjunto de regras na 
mesma bacia hidrográfica; 

 Harmonização dos processos de auditoria e 
responsabilização que as Entidades Delegatárias de 
funções de agência devem adotar para que o controle seja 
realizado pelas autoridades públicas, tanto federais quanto 
estaduais; 

 Permitir o desembolso de recursos por meio de 
financiamento reembolsável para mutuários do setor privado 
a fim de tomar ações previstas nos planos das bacias 
hidrográficas; 

 Permitir que as Entidades Delegatárias de funções de 
agência utilizem parte das receitas arrecadadas para 
compensar os usuários que, em períodos de extrema seca, 
tenham seu uso de água restrito em favor do abastecimento 
das cidades (o que é uma prioridade); 

 Permitir que entidades delegatárias de funções de agência 
mantenham fundos para emergências. 

ANA, Autoridades de Água 
Estaduais, órgãos 

legislativoss, Entidades 
Delegatárias de funções de 

agência 

Médio 

Compartilhar experiências com mecanismos para reciclar receitas 
arrecadas por meio de cobranças pelo uso de recursos hídricos 
para demonstrar benefícios coletivos dessas cobranças  

Comitês de Bacias 
Hidrográficas e Agências da 

Água 

Curto 

Promover a transparência sobre como são usadas as receitas 
arrecadas por meio de cobranças pelo uso de recursos hídricos 
(Agências da Água) e onde se encontram os benefícios na bacia 
e para os usuários 

Agências de Água Curto 

Promover o acompanhamento e a avaliação regular da 
adequação, implementação e resultados das cobranças pelo uso 
de recursos hídricos a fim de avaliar em que medida resultados 
pretendidos são alcançados e adaptá-los quando necessário 

ANA, Autoridades estaduais 
e Agências de Água 

Médio-Longo 

Monitorar e avaliar Promover o acompanhamento e a avaliação regular da 
adequação, implementação e resultados das cobranças de água 
para avaliar em que medida cumprem com os resultados 
pretendidos e se se adaptam, quando necessário 

ANA, Autoridades estaduais 
e Agências de Água 

Médio-Longo 
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