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RESUMO  
 

Nos últimos meses o sudeste do Brasil tem enfrentado uma forte crise hídrica. A imprensa aponta 

os problemas do setor e tenta encontrar os culpados pela situação. Entre os potenciais culpados 

figuram os prestadores de serviços, o poder público, os órgãos ambientais e as agências 

reguladoras. Nesse emaranhado de instituições fica difícil identificar o papel de cada entidade, 

seja em sua responsabilidade para o aparecimento da crise, quanto para a sua solução. O 

presente trabalho tenta esclarecer os papéis das diferentes instituições que atuam no setor, 

enfocando no papel das agências reguladoras para reduzir o problema e incentivar o uso 

consciente dos recursos hídricos. 
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O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO COMBATE À CRISE 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 
 

Nos últimos meses o sudeste do Brasil tem enfrentado uma forte crise hídrica. A imprensa aponta 

os problemas do setor e tenta encontrar os culpados pela situação. Entre os potenciais culpados 

figuram os prestadores de serviços, o poder público, os órgãos ambientais e as agências 

reguladoras. Nesse emaranhado de instituições fica difícil identificar o papel de cada entidade, 

seja em sua responsabilidade para o aparecimento da crise, quanto para a sua solução. O 

presente trabalho tenta esclarecer os papéis das diferentes instituições que atuam no setor, 

enfocando no papel das Agências Reguladoras para reduzir o problema e incentivar o uso 

consciente dos recursos hídricos. 

A Lei Federal Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, denominada Lei Nacional do Saneamento 

(LNS), exige que a regulação dos serviços seja efetuada por Agências dotadas de independência 

decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, responsáveis por estabelecer 

normas para a adequada prestação dos serviços e reprimir o abuso do poder econômico dos 

prestadores. A existência das entidades reguladoras é essencial mesmo nos casos de prestação 

direta de serviços pelos municípios ou na modalidade de autarquia municipal. (CUNHA, 2013). 

A LNS dispõe sobre a atuação das Agências Reguladoras em caso de escassez hídrica em seu 

Artigo 46, como exposto a seguir:  
Art. 46.  Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção 

de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá 

adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, 

garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. 

A autoridade gestora de recursos hídricos a que a LNS se refere pode ser de ordem estadual ou 

da União, de acordo com as competências estabelecidas nos artigos 20 e 26 da Constituição 

Federal:  
Art. 20. São bens da União: 

(...) 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 

um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

(...) 

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 

caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 

(...) 

Os Estados contam com secretarias ou institutos que funcionam como autoridades gestoras dos 

recursos hídricos, enquanto na União a entidade responsável por declarar a situação de escassez 

é a Agência Nacional de Águas – ANA. 
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Criada como desdobramento da Lei nº 9.443/97 (também conhecida como Lei das Águas), a ANA 

é uma autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente. Ela não é uma agência reguladora nos moldes das previstas pela 

LNS, pois não tem competência para regular a prestação dos serviços de saneamento. A ela cabe 

disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de 

gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Dessa forma, seu espectro de 

regulação ultrapassa os limites das bacias hidrográficas com rios de domínio da União, pois 

alcança aspectos institucionais relacionados à regulação dos recursos hídricos no âmbito 

nacional. 

A ANA desempenha ações de Apoio à Gestão dos recursos hídricos, de Monitoramento de rios e 

reservatórios, de Planejamento dos recursos hídricos, além de desenvolver Programas e Projetos 

e oferecer um conjunto de informações com o objetivo de estimular a adequada gestão e o uso 

racional e sustentável dos recursos hídricos. Adicionalmente, define as condições de operação 

dos reservatórios, públicos ou privados, para garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos, e 

avaliar a sustentabilidade de obras hídricas com participação de recursos federais. 

É extremamente relevante pontuar uma tênue diferença para os menos habituados com o setor de 

saneamento. A atuação da ANA é muito similar à das demais autoridades gestoras de recursos 

hídricos estaduais. Sendo assim, a ANA e as demais autoridades gestoras têm o papel de 

declarar a situação de escassez hídrica, que viabilizaria a atuação das demais Agências 

Reguladoras referidas pela LNS, essas de âmbito municipal, intermunicipal ou estadual, a adotar 

os mecanismos tarifários de contingência. Nesse ponto, identificam-se os papéis das diferentes 

Agências Reguladoras para o combate à crise hídrica brasileira. 

 

 

METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada no presente trabalho é compreendida por uma revisão bibliográfica sobre 

as medidas tarifárias e não tarifárias que podem ser adotadas pelas agências reguladoras para 

controle e prevenção de crises hídricas. Para isso serão apresentadas experiências nacionais e 

internacionais sobre o tema, a fim de sugerir ações para essas entidades a serem adotadas com a 

colaboração dos prestadores de serviços de saneamento, entidades gestoras de recursos hídricos 

e o poder público.  
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RESULTADOS 
 

A pesquisa bibliográfica realizada reconheceu quadrantes de iniciativas tarifárias ou não tarifárias 

que podem ser tomadas pelas Agências Reguladoras, tanto para prevenção quanto buscando a 

mitigação de crises hídricas. Internamente aos quadrantes, há ainda uma subdivisão relacionada 

a medidas que poderiam ser consideradas de cunho obrigatório (por imposição legal ou da própria 

entidade reguladora) ou voluntárias (o regulador introduz incentivos ao prestador ou aos usuários 

a fim de que por eles mesmos sejam promovidos os resultados esperados). O quadro 1 resume as 

possibilidades de atuação das Agências: 

 
Ex-Ante - Prevenção Ex-Post - Solução ou Mitigação de Problemas

Planos de Seca
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

Fiscalização / Sanções
Monitoramento de Indicadores
Incentivo à redução de perdas

Promoção de práticas de reúso da água
Conscientização da população

Tarifa de Contingência
Multas por desperdício

Tarifas Sazonais
Progressividade de tarifas

Substituição de Consumo Mínimo por Disponibilidade

Intensificação da comunicação/conscientização 
da população 

Obrigatórias Reserva de recursos para preservação e 
recuperação de mananciais

Voluntárias
(Via Incentivos)

Concessão de bônus

Tarifárias

Medidas Possíveis

Não Tarifárias

Obrigatórias Racionamento / Contingenciamento

Voluntárias
(Via Incentivos)

 
Quadro 1: Medidas Possíveis das Agências Reguladoras para a prevenção ou 

enfrentamento de crises hídricas 
 

Os tópicos a seguir comentam cada uma das medidas contidas nos quadrantes apresentados. 

 

1. QUADRANTE 1: MEDIDAS NÃO TARIFÁRIAS DE PREVENÇÃO DE CRISES 
 

Em períodos de escassez, fica em evidência a preocupação com a otimização dos processos de 

utilização dos recursos. Mas é anteriormente a estes períodos, quando os níveis de 

disponibilidade hídrica estão normais, que as medidas relativas à garantia da segurança hídrica 

podem ser mais eficazes. As ações preventivas e de adequação podem contribuir para evitar a 

ocorrência de uma situação de crise, ou conter seu avanço antes de ser necessária uma atuação 

com maior impacto social e econômico.  

 

1.1. Obrigatórias: 

1.1.1. Planos de Seca 

Prática importante adotada no cenário internacional pelas agências reguladoras e entidades 

ambientais é a divulgação de guias de “planos de seca”, com o objetivo de orientar os prestadores 
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de serviços1. As medidas indicadas vão desde campanhas de preservação e conscientização do 

consumo até a execução de obras específicas e práticas de racionamento, com o devido 

planejamento. As agências reguladoras podem orientar e regulamentar a construção destes 

planos e a implementação das medidas, com respaldo na Lei Federal 11.445 de 2007:  
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de 

prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: (...) XI - medidas de 

contingência e de emergência, inclusive racionamento. 

Em geral, os planos de seca enquadram a situação hídrica em níveis, que contemplam desde a 

situação de normalidade até a de emergência ou racionamento, passando por níveis 

intermediários de alerta. O planejamento também norteia a execução de obras para as quais não 

haveria tempo hábil se postergadas até a constatação de emergência. 

São necessárias análises periódicas dos riscos e vulnerabilidades dos sistemas e a atualização 

dos planos de seca. 

 

1.1.2. Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos 

A cobrança pelo uso de recursos hídricos, instituída no Brasil pela Lei nº 9.433/97, é adotada por 

Bacia Hidrográfica, e têm o objetivo principal de indicar ao usuário o real valor da água, 

incentivando o uso consciente, ao mesmo tempo em que possibilita a arrecadação de recursos 

para recuperação das bacias. De cunho mais educativo e simbólico que econômico, já que os 

valores são muito baixos, a cobrança ainda não exerce influência sobre os prestadores de 

serviços, que são consumidores de fato da água como matéria-prima. Isto porque o custo é 

repassado integralmente aos usuários. Além do estímulo à expansão deste mecanismo, que ainda 

é implantado apenas na minoria das Bacias, as Agências Reguladoras podem desenvolver e 

sugerir formas de repartir este incentivo com os prestadores, que se tornariam mais eficientes no 

uso da água bruta ao ver seu custo incrementado. 

 

1.1.3. Fiscalização / Sanções 

Além dos mecanismos de incentivo, cabe ao ente regulador estabelecer normas de fiscalização e 

punição para combater os desperdícios e a ineficiência por parte do prestador. O estabelecimento 

das normas e a efetiva fiscalização e aplicação das sanções cabíveis, além de cumprirem o papel 

de coibir as ações inadequadas, possuem também caráter educativo e de orientação. 

 

 

1 Exemplos são o Water Company Drought Plan Guideline (2010), publicado por agência ambiental do Reino 
Unido, o Plano de Mitigação da Seca do Colorado, publicado pela CWCB (2010) e o Guia de elaboração de planos 
de emergência de seca em sistemas de abastecimento urbano do Chile (GONZALEZ e MORCILLO, 2007). 
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1.2. Voluntárias (Via Incentivos) 

1.2.1. Monitoramento de Indicadores 

O constante acompanhamento da situação hídrica é indispensável, através de monitoramento 

periódico com base em indicadores de disponibilidade e da demanda hídrica dos municípios. Os 

indicadores permitem verificar se existem ou não riscos de escassez de água no futuro próximo, e 

norteiam a adoção das medidas adequadas para mitigá-los. Os “planos de seca” ou planos de 

contingência e emergência, devem definir critérios de periodicidade de aferição e divulgação dos 

dados monitorados. 

 

1.2.2. Incentivo à Redução de Perdas 

Considerando os altos percentuais de perdas físicas de água nos sistemas brasileiros e a 

relevância da redução de desperdícios diante da escassez dos recursos, ações efetivas do 

prestador no que tange ao combate e prevenção às perdas são primordiais, bem como a 

divulgação transparente e periódica sobre a evolução dos resultados em cada município. 

A questão também é intrínseca à necessidade de compatibilizar os custos crescentes com as 

receitas decrescentes, resultado da redução de oferta provocada pela escassez e de demanda 

pela racionalização do consumo. No entanto, enquanto o custo de captação e tratamento da água 

é inferior ao custo de redução destas perdas, as ações necessárias são frequentemente 

negligenciadas, sendo importante o intermédio do ente regulador para induzir as ações 

necessárias.  

O investimento em redução de perdas pode ser executado, dentre outras formas, através da 

setorização das redes de distribuição, instalação de válvulas de pressão, correção de vazamentos 

nos reservatórios, desenvolvimento e implementação de métodos de detecção rápida de 

vazamentos nas redes subterrâneas. A instalação e manutenção de macromedidores e 

micromedidores (hidrômetros) é essencial para fins de monitoramento dos níveis e localização das 

perdas. Especificamente a respeito dos hidrômetros, a relevância está também no combate à 

perda comercial ou aparente, aquela que se dá quando a água é entregue ao usuário mas não é 

registrada por falhas na medição. Um outro ponto relacionado é a falta de incentivo ao consumo 

consciente em localidades onde não há hidrômetros e o faturamento ocorre por estimação ou 

tarifa fixa, ou ainda no caso de condomínios sem medição individualizada. 

 

1.2.3. Promoção de Práticas de Reúso da Água 

O incentivo à utilização de água de reúso (esgoto tratado) para os fins permitidos, observando as 

questões sanitárias inerentes, deve ser direcionado a toda a população, começando por práticas 

residenciais de aproveitamento da água de banho e lavagem de roupas para descargas, rega de 

jardins, lavagem de carros e áreas externas. 
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Principalmente os órgãos públicos e grandes empresas devem ser incentivados a utilizar esgoto 

tratado para os usos menos nobres da água, o que gera grande economia e também visibilidade 

positiva perante a população, com impacto de estímulo ao consumo consciente. Na Califórnia a 

água de reúso é distribuída à população em tubulações separadas, especialmente para a rega de 

jardins. Uma forma de incentivar o uso desta água é a instalação de hidrômetros separados, com 

tarifas mais baixas para a água de reúso. 

Nos EUA, o esgoto tratado também é utilizado para recarga de aquíferos, principalmente em 

regiões extensivas em agricultura, que utiliza intensamente a captação subterrânea para irrigação. 

 

1.2.4. Conscientização da População 

Para que a população atue em sintonia com as ações preventivas e mitigadoras de crises 

hídricas, é necessário que a conscientização seja ampla. Isso envolve levar às pessoas o 

entendimento das causas e consequências da escassez, dos custos envolvidos, das ações 

possíveis para prevenção e resolução, das entidades às quais se dirigir para proceder 

adequadamente com reclamações, denúncias, sugestões e outros tipos de manifestações 

colaborativas, dentre outros. A racionalização do consumo, a correta destinação do esgoto, as 

denúncias e outras ações contra o desperdício de água e poluição de mananciais, e todas as 

outras boas práticas para a conservação das águas, são advindas da informação. 

Especificamente em relação ao consumo consciente, é necessário também o entendimento das 

regras tarifárias e o conhecimento de práticas de economia. A comunicação deve ser extensiva, 

por meio de diversos veículos incluindo intervenções educativas em escolas, igrejas e outras 

instituições. 

Destaca-se que os esforços de comunicação e conscientização devem, além de ser constantes 

em caráter preventivo, ser intensificados em momentos de emergência hídrica. Durante um 

racionamento, a informação e o correto entendimento das medidas implementadas são 

fundamentais para o seu êxito. Na Califórnia, que vem enfrentando uma crise hídrica em 

proporções semelhantes à do sudeste brasileiro, o aumento das tarifas está sendo concomitante a 

incentivos para adequação dos hábitos de consumo individual, como campanhas para troca de 

utilitários domésticos por outros mais eficientes (chuveiros, torneiras e vasos sanitários).  
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2. QUADRANTE 2: MEDIDAS TARIFÁRIAS DE PREVENÇÃO DE CRISES 
 

2.1. Obrigatórias: 

2.1.1. Reserva de Recursos para Preservação e Recuperação de Mananciais 

Através da instituição de leis, podem ser estabelecidos percentuais da receita das empresas a 

serem destinados à preservação e recuperação dos mananciais. Em Minas Gerais, a Lei 

12.503/97, conhecida como Lei Piau, institui o Programa Estadual de Conservação das Águas, 

que determina a aplicação de 0,5% da receita operacional líquida das empresas de abastecimento 

de água e de geração de energia hidrelétrica em conservação dos recursos hídricos das Bacias 

Hidrográficas exploradas. 

Ressalta-se que medidas de conservação ambiental (educativas, corretivas e de fiscalização da 

depredação) devem também ser incentivadas incisivamente à população e cobradas dos órgãos 

compententes. 

 

2.2. Voluntárias (Via Incentivos) 

2.2.1. Progressividade de Tarifas 

Existem diferentes formas de se faturar o consumo de água, desde a aplicação de uma tarifa fixa 

(nenhum incentivo à redução de consumo) até o estabelecimento de estruturas tarifárias 

progressivas: quanto maior o consumo, mais caro o metro cúbico de água, de forma que o 

consumo consciente é incentivado. É comum que esta progressividade seja definida em blocos ou 

faixas de consumo, mantendo a tarifa por metro cúbico inalterada dentro de cada faixa, e 

aplicando uma tarifa maior sobre o consumo que se enquadra na próxima faixa. Quanto menores 

forem as faixas maior o incentivo à redução do consumo. 

 

2.2.2. Substituição de Consumo Mínimo por Disponibilidade 

No Brasil, a maioria dos prestadores de serviços de saneamento adota uma estrutura tarifária que 

estabelece uma “consumo mínimo” pelo qual o usuário paga mesmo se tiver consumido um 

volume menor de água. Desta forma, não há incentivo financeiro para se consumir menos do que 

esta quantidade, pois o valor a ser pago será o mesmo. Uma forma de contornar este problema é 

a alteração da estrutura tarifária, com a substituição do consumo mínimo por uma “tarifa de 

disponibilidade”. A existência da cobrança de um valor mínimo mesmo quando o consumo é nulo 

ou muito baixo é justificada pelos altos custos fixos do setor, inclusive do custo de se manter a 

rede disponível para entregar a água ao usuário no momento em que este precisar. A tarifa de 

disponibilidade seria um valor fixo (menor que o valor do consumo mínimo) a ser pago 

independentemente do consumo, e o restante da fatura seria relacionado exatamente ao volume 
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consumido. Assim, há vantagem em se economizar água desde o primeiro metro cúbico 

consumido. 

 

3. QUADRANTE 3: MEDIDAS NÃO TARIFÁRIAS DE SOLUÇÃO OU MITIGAÇÃO DE 
CRISES 

 

A redução dos níveis de disponibilidade de água a ponto de prejudicar o abastecimento adequado 

à população caracteriza uma situação de emergência, o que exige medidas mais incisivas para o 

enfrentamento e mitigação da crise hídrica. 

 

3.1. Obrigatórias: 

3.1.1. Racionamento/Contingenciamento 

Diante da indisponibilidade do recurso, a interrupção ou redução programada da distribuição de 

água é uma intervenção importante para manter a equidade no fornecimento, sem privilegiar 

regiões e grupos específicos, e garantir o consumo de subsistência e abastecimento aos serviços 

essenciais.  

A LNS determina que não deve haver descontinuidade na prestação dos serviços de saneamento: 
Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a 

regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários 

e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas 

regulamentares e contratuais. (grifo nosso) 

Assim, a adoção de mecanismos que suspendem o abastecimento deve ser devidamente 

regulamentada pela Agência Reguladora, de modo a garantir que as interrupções, geralmente 

operacionalizadas em forma de rodízios, sejam feitas de forma programada e adequadamente 

divulgada à população.     

As reduções de pressão nos sistemas estão entre as formas de racionamento, na medida em que 

em algumas regiões a água chegará em menor quantidade ou não chegará, devido às diferenças 

de altitude. Nestes casos pode ser necessário o abastecimento com caminhões-pipa em algumas 

localidades.  

Ressalta-se que as manobras de interrupção no abastecimento devem ser evitadas enquanto 

possível, devido aos prejuízos que podem ser causados à infraestrutura dos sistemas, além dos 

problemas de aferição do consumo devido ao ar na rede e riscos relacionados à qualidade da 

água. Estes riscos existem, não só no caso de interrupção como também quando há redução da 

pressão na distribuição, devido à facilitação da entrada de contaminantes nas tubulações quando 

há alterações na sua pressão interna. 
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3.2. Voluntárias (Via Incentivos): 

3.2.1. Intensificação da Comunicação / Conscientização da População 

Em momentos de racionamento e contingenciamento é essencial a intensificação da comunicação 

com a população, explicando as causas da crise e as medidas a serem tomadas para o seu 

controle.  

 

4. QUADRANTE 4: MEDIDAS TARIFÁRIAS DE SOLUÇÃO OU MITIGAÇÃO DE CRISES 
 

No escopo da gestão da demanda, os incentivos econômicos podem ser os mais eficientes, 

incluindo a cobrança pelo uso de recursos hídricos, as multas e as tarifas de contingência. Dentro 

da competência das agências reguladoras, as tarifas de contingência cumprem também o papel 

de evidenciar a finitude do recurso com sua correta precificação. Nos EUA, especialistas exaltam 

os resultados das abordagens econômicas em detrimento das soluções operacionais em forma de 

grandes obras emergenciais. O preço pago pela água tratada ainda é muito baixo, não gerando 

incentivo suficiente para uso consciente e adoção de tecnologias mais eficientes. Em relação à 

melhor precificação da água, é sugerida também a criação de um “mercado da água”, similar ao 

mercado de carbono, onde se poderia comprar e vender direitos sobre o uso do recurso, 

especialmente para usuários de grande porte. 

 

4.1. Obrigatórias: 

4.1.1. Tarifa de Contingência 

A situação de racionamento declarado, quando a autoridade gestora dos recursos hídricos 

oficializa a situação crítica de escassez hídrica, torna legal a adoção de medidas de cunho 

tarifário, conforme artigo 46 da Lei Federal 11.445 de 2007, já citado. Até recentemente, não havia 

a regulamentação das condições para esta declaração. A Deliberação Normativa CERH/MG n.º 

49, publicada em 25 de março de 2015, estabelece diretrizes e critérios gerais para a definição de 

situação crítica de escassez hídrica e estado de restrição de uso de recursos hídricos superficiais 

nas porções hidrográficas de Minas Gerais, que passa a ser o primeiro estado brasileiro a 

normatizar a questão. O documento determina, de acordo com o estado dos níveis dos 

reservatórios e vazão dos leitos de captação superficial, três estágios para caracterizar a situação 

de cada bacia hidrográfica: atenção, alerta e restrição de uso. Fica constatada situação crítica de 

escassez em corpo hídrico superficial quando se observarem as condições da situação de 

“alerta”2, o que confere legalidade à adoção das tarifas de contingência. 

2 Vazões médias diárias menores ou iguais ao Q7,10 (vazão mínima média de sete dias de duração e dez anos de 
período de recorrência), por no mínimo sete dias consecutivos, ou, no caso de reservatórios, quando os estudos de 
balanço hídrico apresentarem risco de não atendimento aos usos outorgados até o final do período seco. 
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Nos Estados Unidos, onde a situação de indisponibilidade hídrica é um problema frequente, a 

aplicação destas tarifas já é usual. No Brasil, o mecanismo ainda não havia sido utilizado no setor 

de saneamento, até a recente aplicação no enfrentamento da crise hídrica paulista. 

A AWWA (2012) aponta três principais tipificações para aplicação das tarifas de contingência: 

cobrança adicional fixa, por volume ou em porcentagem sobre a conta. Existem vantagens e 

desvantagens na aplicação destes instrumentos, em termos de simplicidade, equidade, 

estabilidade das receitas e considerações legais, além das formas de implementação e 

comunicação. 

A cobrança de um valor fixo é ideal quando o objetivo é apenas a cobertura de custos adicionais, 

permitindo prever a receita suplementar com segurança e com baixo impacto na demanda, pois a 

cobrança extra não será menor se o consumo for reduzido. O valor pode ser linear para todas as 

categorias de consumidores ou pode ser diferenciado.  

O acréscimo de um percentual fixo sobre a conta possui maior poder de impacto sobre o 

consumo, com variabilidade de receita também maior, em comparação com a cobrança de um 

adicional fixo. Porém, por não haver diferenciação por faixa de consumo, estes impactos são 

menores do que se aplicada a cobrança por volume. 

A cobrança por volume pode incidir de forma diversa sobre faixas específicas de consumo, 

inclusive podendo haver aumento progressivo por faixa, permitindo selecionar os grupos que 

serão mais afetados. Neste modelo, a previsibilidade das receitas é mais dependente do 

conhecimento da elasticidade-preço da demanda por água e as famílias maiores podem ser 

penalizadas injustamente. Dentro da cobrança por volume ou de percentual fixo sobre a conta, 

pode haver ainda o estabelecimento de metas baseadas no consumo individual de períodos 

anteriores, similarmente ao regulamentado pela Aneel na crise energética de 2001 e pela Arsesp 

na atual crise hídrica em São Paulo. Nestes casos, o risco relacionado à variabilidade da receita é 

maior. As vantagens desta última metodologia são principalmente a clareza na meta de redução 

necessária, o que pode facilitar o seu alcance, e o menor impacto social, no sentido de que o 

usuário tem a oportunidade de economizar para não ser sobretarifado. A maior desvantagem é 

que os consumidores que já tinham um consumo consciente são os mais penalizados, por não 

terem mais condições de reduzir o uso. Há também dificuldades práticas de implementação, 

quando se define a meta de redução com base no consumo histórico. Torna-se necessário 

estabelecer critérios de revisão da média de consumo ou desenquadramento da cobrança em 

casos de aumento da família, mudança de residência, construção/reformas, visitas, aumento de 

porte de empresa ou estabelecimento comercial, condomínios/prédios que possuíam unidades 

vazias que agora estão ocupadas, dentre outras situações. 
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4.1.2. Multas por Desperdício 

Nem os prestadores de serviços nem as Agências Reguladoras podem impor multas por 

desperdício de água, como as multas para quem negligencia vazamentos ou para quem lava a 

calçada com água tratada. A instituição destas multas se dá por meio da criação de Lei Municipal, 

que deve ser aprovada pela câmara de vereadores. Não obstante, as Agências Reguladoras 

podem sugerir ou impor a obrigação ao prestador de recomendar ao ente responsável que seja 

feita a regulamentação e aplicação das multas quando constatada a necessidade.  

Dentre as ações passíveis de aplicação de multa, pode-se recomendar a redução de regas das 

zonas verdes, adotando a rega de sobrevivência apenas no período noturno; a limitação 

temporária de usos não essenciais de água potável para lavagem de ruas, calçadas, logradouros, 

trocas de água de piscinas; a redução da água não controlada e encerramento de fontes 

decorativas e similares que não funcionem em circuito fechado. 

 

4.1.3. Tarifas Sazonais 

Em algumas localidades nos Estados Unidos, as “sobretaxas de seca”, como são referenciadas, 

são adotadas anualmente devido a oscilações sazonais de oferta e demanda (BEECHER e 

CHESNUTT, 2012). Estas tarifas sazonais são instituídas principalmente com o objetivo de 

cobertura dos custos adicionais dos prestadores de serviços, bem como manter seu equilíbrio 

financeiro em períodos de menor receita. 

 

4.2. Voluntárias (Via Incentivos) 

4.2.1. Concessão de Bônus 

A concessão de um desconto na conta de quem economiza um certo percentual de consumo é 

outra forma de induzir a economia via incentivo tarifário/econômico. Em geral, a resposta dos 

usuários em relação à variação de preços não é simétrica: a redução no consumo diante da 

elevação nos preços não é na mesma proporção do aumento no consumo devido a uma redução 

dos preços. Similarmente, a resposta é diferente quando há um desconto adicional na fatura se 

houver redução do consumo em vez de uma cobrança adicional se houver aumento do consumo. 

Isso justifica a concessão de “bônus” para quem economiza, com o intuito de atingir os usuários 

que não respondem às sobretarifas com a redução de consumo esperada.  

 

5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 

Além do exposto, existem outras medidas preventivas e mitigadoras a serem colocadas em 

prática em um contexto de risco à segurança hídrica, inclusive obras e ações emergenciais, como 

a execução de novos poços de captação subterrânea e o abastecimento emergencial com 
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caminhões-pipa. Preventivamente, recomenda-se a busca de fontes alternativas de água, a 

adequação da capacidade de reservação, a interligação de sistemas de abastecimento, que 

permite a transferência de água de um sistema para outro em caso de indisponibilidade, dentre 

outras ações para garantir a segurança operacional dos sistemas de captação e distribuição do 

recurso. 

Também é importante haver um acompanhamento constante da exploração dos aquíferos e 

lençóis freáticos, o que no Brasil é competência da ANA e dos órgãos gestores de recursos 

hídricos estaduais. Em momentos de escassez, e principalmente quando há aplicação de tarifas 

de contingência, que podem encarecer significativamente o custo de produção para os grandes 

usuários industriais, é primordial que haja controle das outorgas de captação subterrânea. A 

negociação com os grandes usuários visando propiciar a redução sustentável do consumo, em 

vez de grandes aumentos nas tarifas destes, pode contribuir também para desincentivar a 

captação clandestina de água bruta. 

 

 

DISCUSSÃO 
 

Ressalta-se que as tarifas de contingência, bem como as campanhas de conscientização e outros 

fatores, ao induzirem a redução da demanda por água em períodos de escassez hídrica, podem 

trazer efeitos adversos. O principal é a perda de receita tarifária do prestador de serviços, 

paralelamente ao aumento dos seus custos.  

Nos casos de prestadores de serviço regionais ou estaduais, a perda excessiva de receita em 

momentos de racionamento, ou mesmo os custos adicionais gerados pela situação de escassez, 

podem também ser compensados em forma de subsídio cruzado. Enquanto algumas localidades 

apresentam queda de receita, outras podem estar em situação contrária. Em período de tempo 

seco, nos locais onde ainda não houver mitigação das fontes de abastecimento, é provável que 

haja aumento de consumo devido às altas temperaturas. Isto pode equilibrar a receita perdida nas 

regiões em racionamento, o que já foi observado nos EUA. Isto deve ser observado quando da 

definição das tarifas de contingência com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro 

dos prestadores, conforme Artigo 46 da LNS, sendo primordial ação das agências reguladoras na 

definição e autorização destas tarifas, para que não sejam determinadas de forma discricionária, 

desnecessária ou prejudicial a um dos lados da relação usuário/prestador do serviço. 

Ainda neste contexto, a literatura internacional aponta uma preocupação em relação à 

sustentabilidade da receita das companhias, não só em caráter periódico, mas também pela 

possibilidade da criação de um novo padrão de consumo (BEECHER e CHESNUTT, 2012; WRF, 

2014; SEC, 2010). Discute-se que a redução permanente do consumo de água pós situação de 
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racionamento, bem como a redução gradativa ao longo do tempo devido ao aumento de 

conscientização sobre a escassez do recurso, é considerada natural, de modo que a demanda 

tende a um nível “normal” no longo prazo, e que os prestadores não sentem impacto permanente 

no seu equilíbrio econômico financeiro. Ao mesmo tempo, paralelamente à redução individual no 

consumo, ocorre o aumento de mercado devido ao aumento da população e crescimento das 

cidades, além da redução normal de custos por aumento de eficiência, o que complementa a 

tendência ao equilíbrio mesmo com o consumo reduzido (consciente) dos usuários. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O presente artigo se propôs a categorizar uma série de iniciativas que podem partir das Agências 

Reguladoras para a prevenção e combate a crises hídricas. As categorizações adotadas podem 

ser questionadas, entretanto seu objetivo principal é o de demonstrar as iniciativas existentes de 

uma maneira didática e que forneça um quadro de opções de ação para os gestores das Agências 

Reguladoras nesse momento tão crítico do cenário nacional. 

Mesmo tendo a consciência de que os recursos hídricos não são de competência exclusiva das 

Agências previstas pela LNS, conclui-se que é essencial a articulação, primordialmente, entre elas 

e as entidades gestoras dos recursos hídricos (categoria que inclui as entidades estaduais e a 

Agência Nacional de Águas – ANA). As Agências Reguladoras não podem se furtar em relação as 

suas competências, devendo agir com medidas de cunho tarifário e não tarifário, a fim de 

incentivar o consumo consciente e garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos prestadores. 

Destaca-se que a água é o insumo básico do saneamento e, sem ela, não haverá prestação de 

serviços para ser regulada. 
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