Relatório da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho Agência e Cobrança - GTAC
Instância: Grupo de Trabalho
Data: 22 e 23 de setembro de 2014
Local: ILES/ULBRA – Itumbiara - GO
Membros do GTAC presentes: João Ricardo Raiser, Giordano Bruno Bomtempo de Carvalho,
Henrique Luiz de Araújo Costa, Geraldo Silvio de Oliveira, Jordana Gabriel Sara, Deivid Lucas
de Oliveira, Jean de Carvalho Breves, Elaine Lopes Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho,
Antônio Eustáquio Vieira, João Climaco Soares de Mendonça, Fernando Antônio Abdalla, Rafael
Machado de Mello, Fábio Bakker Isaías.
Outros Participantes: Breno Esteves Lasmar (IGAM), Mário César Guerino (Saneago), Ney
Albert Murtha (ANA), Wéric Silva (BRF), Patrícia Thiene (Usina Goianésia), Bento de Godoy
Neto (SEMARH-GO).
Assuntos Tratados:
Após o coordenador o GTAC fazer a abertura da reunião, a senhora Elaine Farinelli representante
da FIEG, relatou a respeito do documento onde os usuários se posicionaram contra a cobrança na
Bacia do Paranaíba, neste momento, conforme anexo I deste relatório.
O senhor Fernando Abdalla representante da APROGEO, falou a respeito do posicionamento dos
usuários, mostrando o retrocesso.
O senhor Deivid Oliveira falou a respeito da fala do senhor Fernando Abdala, dizendo que os
usuários não são contra a cobrança, somente reforçou o que está sendo observado no plano.
A senhora Elaine Farinelli reforçou a fala do senhor Deivid Oliveira.
A senhora Jordana Sara reafirmou o posicionamento de Deivid e de Elaine.
O coordenador do GTAC mediou o debate, dizendo que temos que encontrar um posicionamento
equilibrado.
O senhor Ney Murtha (ANA) disse que o que foi acordado não foi o apresentado. O acordado seria
receber contribuições para adequar o mecanismo de cobrança. Disse que no documento da
indústria são apontadas muitas justificativas para não ser iniciada a cobrança neste momento e não
mostra os inúmeros motivos pelos quais a cobrança deve ser implementada. Acredita que este
documento tem como finalidade abrir as discussões para ajustes.
A senhora Elaine Farinelli concordou com o senhor Ney Murtha, dizendo que a ideia é avançar
com decisões mais acertadas.
O senhor Giordano Carvalho (ANA) disse que a fala do senhor Ney Murtha veio ao encontro do
que ele pensa. Fez colocações mostrando incoerência no documento apresentado, relembrou a
missão do GT Agência e Cobrança de acordo com a Portaria CTPI nº 21/2013.
Os representantes da ANA propuseram uma estratégia de buscar a implantação da cobrança
inicialmente nos domínios da União, Minas Gerais e Distrito Federal, pactuando com Goiás o
cronograma para sua incorporação.
O senhor João Climaco, representante das Organizações Não Governamentais, reafirmou a
necessidade de legitimação dos princípios e procedimento para instituição do instrumento da
cobrança na bacia do rio Paranaíba. Reafirmou que concorda com aspectos fundamentais
levantados pelo segmento usuário quando a administração do processo, mas, enfatizou que tais
desafios não podem servir para postergar a situação de que o setor econômico deve também

devolver a sociedade contribuição para ressarci-la pelos usos econômicos da água e citou exemplos
que tais situações poderiam se tornar uma anomalia de mercado já que daria ao segmento
competitividade em cima de uma injustiça e que isso poderia causar dificuldades ao próprio
segmento no contexto do capitalismo mundial além disso tal situação enfrentaria problemas quanto
ao intenso movimento mundial pelo consumo sustentável e citou exemplo de uma anomalia limite
de uma articulação com os consumidores de produtos exportados para outros países que não
aceitariam consumir produtos oriundo de uma bacia marcada por práticas de insustentabilidade na
gestão dos bens ambientais citou exemplo do setor agro exportador. Concluindo assim das
importunidade de adiamento da implantação do instrumento da cobrança na Bacia o Rio Paranaíba.
Após várias contribuições, ficou entendido que a proposta dos usuários é de contribuir com o
processo de ajustes em cima da situação em que se encontra o sistema de gerenciamento de
Recursos Hídricos.
Como encaminhamento, ficou definido que os representantes da ANA apresentarão na próxima
reunião, uma projeção da cobrança na calha do Paranaíba e o representante do IGAM apresentará
uma projeção da cobrança dos afluentes mineiros do Paranaíba. Os membros do GTAC também
deverão apresentar contribuições.
O representante da CEMIG, senhor Jean Breves, apresentou a legislação de PCHs.
Com relação ao modelo de agência, ficou definido que na próxima reunião será definido o modelo,
após a apresentação que será realizada pelos representantes da ANA.
Com pequenos ajustes, foi aprovado o relato da reunião anterior.
Foi definida a data da próxima reunião para 11 e 12 de Novembro em Goiânia, na sede da FIEG.
Encaminhamentos
1 – Os técnicos da Agência Nacional de Águas deverão encaminhar por e-mail aos membros do
GTAC e apresentar na próxima reunião previsão de arrecadação na calha e calha + Araguari,
utilizando as metodologias aplicadas no Doce e no Araguari.
2 – O senhor Breno Lasmar (IGAM) irá apresentar na próxima reunião a perspectiva de cobrança
para as bacias dos Afluentes Mineiros do Baixo e Alto Paranaíba (PN1 e PN3)
3 – Na próxima reunião será analisada a metodologia de cobrança aplicada no Araguari.
4 – Na próxima reunião será definido o modelo de Agência para Bacia do Paranaíba.

Anexo I
NOTA DE POSICIONAMENTO SOBRE COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
CBH PARANAÍBA
SEGMENTO INDÚSTRIA

Apresentação
Considerando estudos e informações contidas no Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba – PRH Paranaíba, este documento contém o posicionamento do
segmento de usuários do CBH-Paranaíba sobre o processo de implementação da cobrança pelo
uso da água nesta bacia.
Disponibilidade e demanda hídrica
A cobrança como instrumento de gestão precisa ser contextualizada no cenário da
disponibilidade hídrica. Nesse aspecto, de acordo com o PRH Paranaíba, a disponibilidade
hídrica superficial na bacia alcança 1.251m³/s (Q95%) ou 931m³/s (se Q7,10). No que se refere à
vazão consumida, a demanda dimensionada para os diversos usos é de 211,1 m³/s. Portanto,
em termos de disponibilidade hídrica, a bacia do Rio Paranaíba, no geral, possui uma situação,
nos cenários atual e tendencial, bastante confortável.
Quanto à caracterização do uso, o Plano aponta que a agricultura irrigada é responsável por
89,5% da demanda total, seguida pela dessedentação animal que é de 4%. Portanto, na bacia,
o setor agropecuário responde por uma demanda de mais de 90% (93,5%), sendo que a
indústria (3,4%) e a mineração têm uma demanda total de 3,6% e o abastecimento público
2,9%.
O Plano aponta, entretanto algumas áreas em que a relação demanda e disponibilidade é crítica.
De fato, ao se analisar as figuras representativas da caracterização da demanda e
disponibilidade hídrica de cada uma das vinte UPHs, unidades definidas para os estudos, que
resumem bem as principais informações sobre o diagnóstico da bacia, o que se verifica é que,
dessas vintes UPHs, apenas seis apresentam uma situação de alerta a crítica. As demais
quatorzes UPHs têm, em sua maioria, demandas muito pequena em relação às suas respectivas
disponibilidades.
Caracterizando melhor, as UPH02 Dourados, UPH05 Arantes/Rio da Prata, UPH11 Rio Verde
e UPH 13 Goiânia, portanto quatro, têm demandas menores que a oferta, mas que ultrapassam
50% da disponibilidade, indicando um estado de alerta. Sendo que, nas duas primeiras,
localizadas no Estado de Minas Gerais, o uso urbano-industrial representa menos que 2% da
demanda total, e, nas duas últimas, localizadas em Goiás, a demanda urbano-industrial é de
18% e 25% do total, respectivamente.
Duas outras UPHs, localizadas em Goiás e DF, UPH18 Alto São Marcos e UPH 19 São
Bartolomeu, têm a demanda maior que a oferta, indicando urgência nas ações de gestão. Nessas
unidades a demanda urbano-industrial representa, respectivamente, apenas 1%, e 7% têm a
demanda maior que a oferta.

Caracterização da Cobrança na Bacia
Ainda tendo como referência o PRH Paranaíba, aprovado pelo CBH-Paranaíba, nos estudos
sobre a cobrança pelo uso da água, o Plano recomenda que a cobrança deva ser instituída
simultaneamente em toda a bacia, independentemente do domínio das águas.
Ver figura a seguir retirada do Plano.

Entretanto, o Plano aponta alguns desafios, ou pontos críticos, que necessitam ser vencidos
para que essa implantação simultânea possa acontecer. Dentre eles as assimetrias quanto à
instalação e atuação dos comitês na bacia e o de se buscar a compatibilidade entre as normas
dos entes federados que compõem a bacia do Rio Paranaíba. Outro ponto crítico apontado se
refere aos diferentes estágios de implementação dos instrumentos de gestão de recursos
hídricos entre os entes federados envolvidos, especialmente a cobrança de recursos hídricos.
De fato, na bacia do rio Paranaíba, conforme os quadros abaixo apresentados e copiados do
Plano, que tratam do arcabouço legal para a implantação da cobrança, verificam-se as
dificuldades legais e institucionais a serem vencidas, antes de se pensar em qualquer modelo
para implantação da cobrança.

No que ser referem aos comitês, o cenário também não é tranquilo. De acordo com o PRH
Paranaíba, em Minas Gerais são três comitês em funcionamento, que integram todos os
afluentes da porção mineira da bacia; em Goiás dos quatro que integram a bacia, apenas um

está em funcionamento; em Mato Grosso do Sul não existem comitês e no Df um comitê, que
compreende sua porção integral na bacia, em funcionamento.
Tal assimetria institucional e legal precisa ser compreendida no cenário das estimativas de
arrecadação, também apresentadas no Plano. A figura apresentada a seguir, demonstra a
contribuição de arrecadação com a cobrança, estimada para cada unidade federativa. Verificase que, independentemente dos valores e critérios a adotados, o fato é que Goiás responde por
66% do total arrecadado, seguido por Minas Gerais e Distrito Federal com 16% cada, e Mato
Grosso do Sul com 2%.

Ainda de acordo com o PRH, o dimensionamento da Agência de Água para a bacia tem custo
mínimo estimado de R$2,3 milhões/ano. Portanto, para viabilizar a Agência, condição
regulatória atrelada à implementação da cobrança, o montante arrecadado com a cobrança pelo
uso de recursos hídricos deverá ser da ordem de R$31 milhões/ano, considerando o percentual
estabelecido em lei de 7,5% para o custeio das agências. Na tabela apresentada a seguir, que
trata da estimativa potencial de arrecadação, o PRH reforça então, que só haverá viabilidade
financeira para a Agência do Paranaíba, caso a cobrança seja instituída em toda a bacia, ou
seja, nas águas de domínio da União, do Distrito Federal, de Goiás, de Minas Gerais e do Mato
Grosso do Sul, mesmo quando se considera o melhor resultado para a arrecadação.

Ainda sobre a cobrança pelo uso da água, dado importante e quase sempre esquecido ou não
trabalhado nos planos de recursos hídricos contratados, diz respeito à arrecadação advinda de
parte, 0,75%, da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos paga pelas hidrelétricas
instaladas na bacia. Na bacia do Paranaíba, este montante chega a R$ 1.810.452.898,85 (um
bilhão, oitocentos e dez milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e
dois reais e oitenta e cinco centavos).

Condição atual da implantação da cobrança no País
A indústria, com o apoio dos demais setores usuários, tem nos últimos anos investido em
estudos analíticos relativos a uma avaliação fundamentada sobre os processos de implantação
da cobrança no País. Tendo como referência esses estudos, e ainda com base na larga
experiência de seus representantes nos diversos fóruns, conselhos e comitês, do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a indústria vem apresentando, tanto nos
colegiados do Sistema, quanto nos órgãos gestores, não só por meio de denúncias, mas
apontando caminhos e soluções, lacunas no processo de implantação da cobrança que
sinalizam um cenário de insegurança jurídica, com riscos e impactos previsíveis sobre as
atividades empresariais.
Resumidamente, pois tais fatos já são de largo conhecimento da sociedade, especialmente no
âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tomou conhecimento formal, em
reunião dos dias 09 e 10 de julho de 2014, de toda a demanda e preocupação do setor. Dentre
elas, portanto, destacamos algumas das várias lacunas técnico/administrativas que se impõem
negativamente sobre todo o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, especialmente
sobre a adequada e justa implantação da cobrança:
a. Relação Comitê e Entidade – Falta o estabelecimento de regras claras de
relacionamento entre comitê, entidade delegatária e órgão gestor, conforme prevê
a Lei n.º10881/04, no âmbito do Contrato de Gestão e Lei n.º 9.433/97
b. Custeio das entidades delegatárias – Considerando que a cobrança é instrumento
de gestão, portanto, teoricamente, quando do alcance das metas de qualidade e
quantidade das águas, a tendência é haver uma diminuição do valor arrecadado com
a cobrança pelo uso da água. Desse modo, há que se ter um modelo permanente
para a sustentabilidade financeira dessas entidades.
c. Desburocratização e agilidade administrativa para as delegatárias – Falta o
estabelecimento de normativos que estabeleçam regras para otimização dos fluxos
financeiros dos investimentos, (não submissão das entidades delegatárias às normas
do serviço público para a aplicação dos recursos da cobrança)
d. Aumento da base de arrecadação – Falta ação do estado para o cumprimento de
todas as ações de caráter primário para o aumento da base de arrecadação (ação
sobre inadimplentes, agilização da distribuição dos boletos, cadastro de usuários)
e. Preenchimento de lacunas que distorcem a cobrança – A legislação já prevê o
estabelecimento de uma série de mecanismos para a correta implementação desse
instrumento e que até hoje não foram propostos, tais como: aplicação reembolsável,
acesso aos recursos pelo privado, distorção de valores entre segmentos
Importante mencionar que, a primeira experiência de cobrança pelo uso da água ocorreu na
bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, em 2003. Na ocasião o segmento de usuários do
respectivo comitê, CEIVAP, apoiou e compartilhou da necessidade de se implementar a
cobrança, mesmo tendo consciência de que lacunas jurídicas existiam. Acreditou-se que ao
iniciar a cobrança, tais lacunas iriam sendo paulatinamente preenchidas, de maneira até mais
adequada, pois advinda da experiência. Entretanto, passados mais de dez anos, único avanço
foi a promulgação da Lei n.º 10.881, em 2004, pela qual se regulamentou o repasse dos recursos
financeiros para a entidade delegatária. Lembrando que antes dessa lei, o comitê viveu a
amarga experiência do contingenciamento dos recursos pagos com a cobrança pelo uso da
água. Todas as demais lacunas apontadas, já evidentes desde então, até o momento, não foram
meritórias de nenhum empenho das autoridades públicas para resolvê-las. Ao contrário, no que

diz respeito ao item “c”, a cada dia as regras ficam mais complexas e onerosas para as
entidades.
Posicionamento
As informações apresentadas levam às seguintes considerações:
1- Não há, no quadro geral de disponibilidade hídrica na bacia, necessidade urgente de se
implementar a cobrança pelo uso da água. Nem no cenário atual e nem no cenário
tendencial.
2- Mais de 90% do uso da água advém do setor agropecuário, cujas especificidades têm
imputado valores para a cobrança bem inferiores aos que são aplicados aos demais
segmentos usuários.
3- Das vintes UPRHs, apenas 2 realmente apresentam situação crítica (demanda maior que a
oferta). Entretanto, necessitam, conforme diagnóstico, de ações de gestão pontuais e
específicas, para as quais o instrumento não é a cobrança. Nessas unidades, tem-se o fato
de a demanda urbano-industrial (pagadores de valores maiores) não corresponder a um
valor significativo. Ademais, essas UPRS estão localizadas, em sua maior porção, no
Estado de Goiás, onde a cobrança pelo uso da água não tem um arcabouço legal e
institucional que permita iniciar a cobrança neste momento.
4- Das vintes UPRHS, outras quatro estão em estado de alerta (demanda pouco maior que
50% do valor da oferta), entretanto, além de requerem, conforme diagnóstico, ações de
gestão pontuais para as quais a cobrança não é a mais indicada, a demanda urbanoindustrial é insignificante. Dessas quatro, duas estão no Estado de Goiás.
5- O valor arrecadado com a cobrança pelo uso das águas paga pelas hidrelétricas na bacia, já
corresponde a valores necessários para agir nas UPRHs.
6- Do potencial a ser arrecadado, Goiás responde por 66%, seguido por Minas Gerais e
Distrito Federal com 16% cada, e Mato Grosso do Sul com 2%. Portanto, mais da metade
do valor estimado não poderá, por falta de arcabouço legal, ser considerado neste momento.
7- Para viabilizar a Agência da bacia calcula-se a necessidade de arrecadação da ordem de R$
31 milhões/ano. Sem a arrecadação no Estado de Goiás, os outros entes federados sozinhos
não alcançam esse valor. Em verdade, apenas em Minas Gerais e DF, entes que podem
recepcionar, neste momento, a implantação da cobrança e que detém, conjuntamente, 32%
da arrecadação.
8- Das cinco lacunas apresentadas, que resumem as preocupações do setor, nenhuma está
minimamente equacionada, sequer como iniciativa para efetivamente apontar uma solução.
Diante do exposto o segmento dos usuários do CBH-Paranaíba se manifesta contrário ao início
da cobrança sem que tais pontos sejam resolvidos. Reafirmamos assim a necessidade, para o
fortalecimento e continuidade do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
que o processo de cobrança nesta Bacia do Rio Paranaíba, possa ser implementado de acordo
com os ditames legais, e, como prevê a Lei n.º 9.433/97, portanto, como um verdadeiro
instrumento de gestão, e não mais um instrumento arrecadatório, a somar-se a tantos outros no
País. Do contrário, sem que qualquer avanço de harmonização e segurança jurídica seja fixado,
tal condição só agrava o problema já gritante e flagrante vivido por toda a sociedade brasileira,
que hoje, apesar de a cobrança já estar instituída, com todo o apoio e participação do segmento
de usuários, nas bacias do rio Paraíba do Sul, por exemplo, sofre com a falta de abastecimento
hídrico. Lembramos ainda, que a cobrança pelo uso da água não é o único instrumento de
gestão de recursos hídricos e que o CBH não tem suas competências condicionadas à
implementação desse instrumento. Como grande fórum de construção de acordos e
compromissos sociais e diante dos desafios já apontados no seu Plano de Recursos Hídricos, o

CBH-Paranaíba pode e deve bem exercer suas competências legais, dentre elas apoiar a
construção das condições adequadas para a implementação correta da cobrança pelo uso da água.

