Relatório da 5ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 12 e 13.02.15
Local: Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG, Goiânia – GO
Membros Presentes: João Ricardo, Rafael Machado Mello, Fabio Bakker Isaías, Giordano Bruno
Bomtempo de Carvalho, Everaldo Peres Domingues, Henrique Luiz de Araújo Costa, Jordana
Gabriel Sara, Deivid Lucas de Oliveira, Jean de Carvalho Breves, Alline Pereira de Freitas, Elaine
Lopes Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho, Kharen de Araújo Teixeira, João Climaco
Soares de Mendonça, Wilson Akira Shimizu e Fernando Antônio Abdalla.
Demais Participantes: Bento de Godoy Neto, Cristina de Saboya Gouveia Santos, Cynthia
Roberta Barbosa Guerra, Eduardo Veras de Araújo, Mário César Guerino, Milton Miranda, Nara
Núbia Santos, Ney Albert Murtha e Ronaldo Brandão Barbosa.
Assuntos Tratados
1. Definição da data da 6ª Reunião do GT Agência e Cobrança. A 6ª Reunião do GT Agência e
Cobrança será realizada nos dias 09 e 10 de abril de 2015, em Goiânia – GO.
2. Definição da Entidade Delegatária da bacia do rio Paranaíba - Alternativas. O Coordenador
do GT Agência e Cobrança, senhor Wilson Azevedo, relembrou que foi definido na última
reunião do GTAC, realizada em novembro de 2014 que o modelo mais favorável para Agência
do Paranaíba é Entidade Delegatária e, que de acordo com o PRH Paranaíba, considerando esse
modelo, existem três possibilidades para Agência do Paranaíba, adequar a ABHA e expandir sua
área de atuação; escolher entidade, com critérios a serem definidos e em processo a ser conduzido
pelos CBHs e constituir uma nova entidade/associação, negociada no CBH, composta por
representantes de todas as Unidades Federativas que são partes da bacia do Paranaíba (Distrito
Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul). Após várias discussões, os membros do
GTAC, considerando os trabalhos desenvolvidos pela ABHA enquanto Secretaria Executiva do
Comitê, o seu conhecimento sobre a realidade da bacia hidrográfica e a sua experiência como
Agência de Bacia do Rio Araguari, aprovaram encaminhar para apreciação da Câmara Técnica
de Planejamento Institucional - CTPI a indicação dessa entidade para exercer as funções de
Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba. Foi lembrado pelos membros do GTAC
a necessidade de serem realizados alguns ajustes institucionais na ABHA, os quais deverão ser
objeto de um trabalho conjunto com essa associação, conforme prazo a ser definido pelo Plenário.
O senhor Ronaldo Barbosa, Diretor Presidente Interino da ABHA, informou que a Associação
está disposta a fazer as adequações necessárias apontadas pelo Plano e que estão abertos a
discussão para os ajustes que forem pertinentes e necessários.
3.

Discussão da Portaria CTPI nº 21/2013 (criação GT Agência e Cobrança). O Coordenador
do GTAC, senhor Wilson Azevedo, disse que a Portaria CTPI nº 21/2013 que instituiu o Grupo
prevê que os produtos resultantes de suas atribuições devem ser apresentados no prazo de 18
meses. Considerando que a Reunião de Instalação foi realizada em março de 2014, o grupo

deve finalizar seus trabalhos em agosto de 2015. Analisando que há o que se avançar para
conclusão dos trabalhos, os membros do GTAC aprovaram encaminhar a CTPI solicitação de
prorrogação das atividades do GTAC por mais 6 meses.
4. Estabelecimento de cronograma (etapas/objetivos) para gestão. Os membros do GTAC

definiram cronograma para os trabalhos referentes a definição da Agência, mecanismos e valores
de cobrança. 1º Semestre de 2015 - Proposição da Entidade Delegatária, 2º Semestre de 2015 Definição da metodologia de cobrança e valores e para o 1º Semestre de 2016 - Aprovar
mecanismos e valores no Comitê e no CNRH.
5. Apresentação do setor de Abastecimento com proposta de mecanismos de cobrança a serem
aplicados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. O senhor Fábio Bakker (CAESB)
apresentou a proposta de mecanismo de cobrança do setor de abastecimento. A cobrança pelo
uso de recursos hídricos será feita de acordo com a seguinte equação: Valortotal = (Valorcap +
Valorlanç) x Kgestão, na qual: Valortotal = Valor anual total de cobrança, em R$/ano; Valorcap = Valor
anual de cobrança pela captação de água, em R$/ano; Valorlanç = Valor anual de cobrança pelo
lançamento de carga orgânica, em R$/ano; Kgestão = coeficiente que leva em conta o efetivo
retorno à área de atuação do CBH Paranaíba dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso
de recursos hídricos. O Kgestão será definido igual a 1 (um) e o KGestão será igual a 0 (zero), se: I na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal, para o ano subsequente, não estiverem incluídas as
despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso de recursos hídricos a que se
referem os incisos I, III e V do art. 12 da Lei Federal nº 9.433, de 1997, dentre aquelas que não
serão objeto de limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Federal Complementar
nº 101, de 2000; II - houver descumprimento, pela ANA, do Contrato de Gestão celebrado entre
a ANA, a entidade delegatária de funções de Agência de Água e o CBH Paranaíba. A cobrança
pela captação de água será feita de acordo com a seguinte equação: Valorcap = ( (Qcap x PPUcap x
K t)KcapClasse) – Boas Práticas/Proj. Sustentáveis), na qual: Valorcap = valor anual de cobrança
pela captação de água, em R$/ano; Qcap = volume anual de água captado, em m³/ano; PPUcap =
Preço Unitário para captação, em R$/m³; Kt = coeficiente que leva em conta a finalidade do uso
(Kta agricultura, Kts saneamento, Kti industria). KcapClasse = coeficiente que leva em conta a classe
de enquadramento do corpo d´água no qual se faz a captação. Boas Práticas/Proj. Sustentáveis =
valor referente ao investido a montante do ponto de captação, em práticas de manejo e projetos
de gestão, ex: Programa produtor de água (PSA). O Kt para agricultura será igual a 1, exceto para
as finalidades criação animal, aquicultura e irrigação, cujo Kta será Criação animal e Aquicultira
igual a 1, e para Irrigação o Kta terá os seguintes valores, por gotejamento 0,05; por micro
aspersão 0,10; por pivô central 0,15; por tubos perfurados 0,15; por aspersão convencional 0,25;
por sulcos 0,40; por inundação 0,50. O Kt para o saneamento será definido conforme os valores
do índice de perdas de água na distribuição (Ipd) do prestador de serviço, conforme segue: Ipd
menor ou igual a 20% será de 0,5; entre 20 e 25% será de 0,6; entre 25 e 30% será de 0,7, entre
30 e 35% será de 0,8, entre 35 e 40% será de 0,9 e maior que 40% será 1. A cobrança pelo
lançamento de carga orgânica será feita de acordo com a seguinte equação: Valorlanç = CODBO x
PPUlanç, na qual: Valorlanç = Valor anual de cobrança pelo lançamento de carga orgânica, em
R$/ano; CODBO = carga anual de DBO5,20, em kg/ano; PPUlanç = Preço Unitário pelo lançamento

de carga orgânica, em R$/kg. O valor da CODBO será calculado conforme segue: CODBO = CDBO
x Qlanç, na qual: CDBO = concentração média de DBO5,20 anual lançada, em kg/m³; Qlanç = Volume
anual lançado, em m³/ano. PPUcapPPUlan = PPU implementado gradualmente ao longo de 5 anos
/ Variação do PPU por Estado no intuito de iniciar a cobrança com valores uniformes entre as
unidades da Federação. O senhor Rafael Melo (ADASA) disse que várias discussões ocorreram
no Distrito Federal em relação aos mecanismos de cobrança já apresentados nesse grupo e isso
tem gerado muito desconforto, nesse sentido surgiu uma proposta inicial em que se estipule um
valor base para cada estado (exemplo: cada estado pague aproximadamente R$ 1.000.000,00)
onde 10% será para investimento comum, 10% para manutenção da agência e 80% do
investimento nas bacias a montante do ponto de captação/lançamento. Disse que não será difícil
tramitar essa proposta dentro do Distrito Federal, mas algo diferente da proposta apresentada será
necessário mais tempo para discussão e entendimento. O senhor Mário Guerino (Saneago)
esclareceu que a proposta do saneamento é somente a parte referente aos mecanismos, quanto a
proposta de harmonização dos valores entre os estados é uma proposta exclusiva do Distrito
Federal.
6. Apresentação do setor da Indústria com proposta de mecanismos de cobrança a serem
aplicados na bacia hidrográfica do rio Paranaíba. O senhor Deivid Oliveira (FIEMG)
apresentou a proposta do segmento da indústria para os mecanismos de cobrança. Informou que
a proposta está focada no Kt, visto que para os demais mecanismos não há divergência do que foi
apresentado pelo setor de abastecimento. A cobrança pela captação de água será feita de acordo
com a seguinte equação: Valorcap = Qcap x PPUcap x Kt, na qual: Kt = coeficiente que leva em conta
as boas práticas de uso e conservação de água. O Kt para uso na atividade da indústria será de
0,25 para recirculação até 75% da vazão outorgada; de 0,50 para recirculação acima de 75% e de
0,40 para lançamento com qualidade superior à captada. Considerando que o principal objetivo
da cobrança não é arrecadar e sim incentivar o uso eficiente com melhor qualidade, o abatimento
é uma forma de incentivar as boas práticas.
7. Apresentação dos mecanismos de cobrança aplicados na bacia hidrográfica do rio Doce. O
senhor Giordano Bruno (ANA) apresentou os mecanismos e valores que estão em vigor na bacia
hidrográfica do rio Doce. Disse que a cobrança foi aprovada pelo Comitê por meio da
Deliberação nº 26, de 31 de março de 2011 e que a ANA celebrou o contrato de gestão com o
Instituto BioAtlântica – IBIO para exercer as funções de Agência de Água em novembro do
mesmo ano, quando teve início a cobrança na bacia. Explicou que a deliberação é estruturada em
dois anexos, sendo que o primeiro anexo se resume aos mecanismos e o segundo anexo aos
valores. O senhor Wilson Azevedo perguntou qual é o critério para definição do PPU (Preço
Público Unitário). O senhor Girdano Bruno respondeu que o critério utilizado no CBH Doce
foram os diferentes cenários de execução do programa de investimento do Plano de Bacia com
recursos da cobrança, foram apresentados quatro cenários, o cenário com preço melhores
representava a execução de uma parcela pequena do programa de investimentos e o cenário maior
representava uma grande quantidade desses programas de investimentos pago com recursos da
cobrança e desta forma chegaram nos valores, que são progressivos. O senhor Giordano Bruno
disse que na opinião da Agência esta Deliberação é a mais avançada, pois é simples, de fácil

entendimento e objetiva. Disse que ela tem apenas um problema que é o coeficiente da irrigação.
A Deliberação nº 26/2011, que dispõe sobre mecanismos e valores de cobrança pelo uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce, está disponível no link
http://www.riodoce.cbh.gov.br/_docs/deliberacoes/Deliberacao_N_026.pdf.
8. Apresentação dos mecanismos de cobrança aplicados na bacia hidrográfica do rio
Araguari. O senhor Wilson Shimizu (UFU) apresentou a metodologia de cobrança aplicada na
bacia hidrográfica do rio Araguari, em vigor por meio das Resoluções nºs 12 e 14/2009. Disse
que as metodologias de cobrança são definidas através de experiências. Falou que a primeira
experiência de cobrança foi a do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Ceivap,
posteriormente o Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH
PCH definiu seu mecanismo baseado na metodologia aplicada no Ceivap e, que os mecanismos
do Araguari estão baseados nas metodologias do Ceivap, PCJ e São Francisco. Disse existe muita
similaridade entre os mecanismos das diversas bacias. As Resoluções nºs 12 e 14/2009 com a
metodologia e os valores de cobrança pelos usos dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do
Rio
Araguari,
estão
disponíveis
nos
links
http://www.cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_po
rtarias/2_resolucoes/2009/Res_12_2009.pdfe,
http://www.cbharaguari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_po
rtarias/2_resolucoes/2009/Res_14_2009.pdf.
Destaques
Por solicitação do senhor João Climaco, representante da Cervivo – Segmento Organizações Não
Governamentais, registra-se as considerações que seguem: “O Paranaíba está andando a passos
muito lentos para definição da cobrança e isso é uma tática para que não se implemente a
cobrança. Vejo que a crise que estamos vivenciando com a crise hídrica sugere que sejamos mais
práticos, não dá para gastar tanto o tempo e expectativas das pessoas, pois agora a sociedade irá
cobrar resultados do Comitê, há a necessidade de sermos mais competentes e suficientes. Muito
me preocupa um cronograma com perspectiva de aprovação da cobrança apenas para 2016, isso
deveria ser definido este ano, pois estamos embromando o processo a anos na mesma discussão
e não há avanços, inclusive os relatórios das reuniões não estão registrando minhas sugestões. O
Paranaíba por sua pujança econômica e social merecia ter os processos mais definidos. Peço que
revejam o cronograma e sejam mais sincronizados com a realidade social”.
Encaminhamentos
- Construção da proposta do mecanismos de cobrança para bacia do rio Paranaíba será o item de
pauta da próxima reunião do GTAC.
- Os membros do GTAC que tenham contribuições para minuta da deliberação deverão
encaminhar ao senhor Fábio Bakker, que irá consolidá-las e encaminhar a Secretaria Executiva até
o dia 23 de março.

