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1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho está voltado à análise do artigo 1º, incs. I e II, da Lei nº 

9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos) coadunado com o artigo 19 da 
mesma norma. Será abordada a água como bem de domínio público dotada de 
valoração econômica e qual a possibilidade de cobrança por este bem natural. A 
intensão em tratar do tema é a escassez da água doce no Brasil e a possível 
transformação deste bem em uma simples mercadoria. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 Segundo Freitas (2010) a água passou a ser um bem de domínio público e 
um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, o que implica dizer que o 
usuário que pretende utilizá-la necessita aferir pagamento para tanto, atualmente o 
que se paga é pelos serviços de captação e tratamento da água. 
 Para Grassi (2006) algumas alternativas como a submissão da água as 
regras de mercado, cogitando a água potável como uma mercadoria com valor 
definido pelos custos de produção e pelo poder de pagamento dos usuários, seriam 
eficazes diante da escassez crescente, visto que é cada vez mais caro o processo 
de tratamento e distribuição do recurso hídrico.  
 Albuquerque e Maia (2008) trazem discussões acerca da pouca 
disponibilidade de água, principalmente pelo mau uso. Exatamente por ser um 
recurso natural limitado sua valoração econômica deve considerar o preço da 
conservação, da restauração, e da melhor distribuição do bem. 
 
 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

O trabalho possui como meta a verificação da água como bem de domínio 
público valorado economicamente e a possibilidade de se efetuar cobrança deste 
recurso hídrico nas leis brasileiras, sendo necessária à utilização do método 
hipotético-dialético, através de pesquisas bibliográficas e na legislação brasileira. 

 
 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
 Conforme retirado do artigo 19 da Lei 9.433/97, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos visa reconhecer a água como bem econômico, dar ao usuário a 
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indicação do seu verdadeiro valor, entusiasmar a diminuição dos gastos no uso da 
água e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos (GRASSI, 2006, p. 47). 
 É importante frisar que a subordinação do serviço de abastecimento de água 
potável às regras de mercado se sujeita a todas implicações do mundo 
economicamente globalizado, poderia ser gerada uma dependência potencial ou 
efetiva das ‘indústrias da água’, ou ainda, um atendimento preferencial àqueles 
consumidores com melhor codições de pagar o preço do mercado, poderiam 
priorizar as regiões estratégicas com menor custo e maior rentabilidade, ou pior, 
levar a uma subordinação de todo o serviço essencial ao homem ao domínio 
econômico, apesar de um possível dano social relevante. 
  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Para alguns doutrinadores a obrigação do pagamentos pelo consumo da água 
provoca exclusão social e redução a seu acesso. Devendo ser recusada qualquer 
forma de privatização, mercantilização, baseada no ‘valor econômico’ da água, pois 
tal impacto social de tributos sobre a água é inaceitável. Existem muito entendimento 
contrários ao posicionamento da cobrança pelos recursos hídricos pelos usuários, 
uma vez que, sendo bem público não deveria ser cobrado, visto que no sertão mais 
isolado a água é recebida como uma dádiva divina, sendo incaceitável para 
consumi-la ter que pagar (MAIA, 2006, p. 12). 
 O fato do ‘ouro azul’ ser tão sui generis é que precisa ser tratado com 
bastante cautela a fim de que não se embarque cegamente no discursso do 
mercado, cujos interesses não são bem precisos, e que não tem nada a ver com as 
aspirações da sociedade. 
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