Relatório da 4ª Reunião do GT Agência e Cobrança do CBH Paranaíba
Data: 11 e 12.11.14
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, Geraldo
Silvio Oliveira, Jordana Gabriel Sara, Deivid Lucas de Oliveira, Jean de Carvalho Breves, Elaine
Lopes Noronha Farinelli, Wilson de Azevedo Filho, Kharen de Araújo Teixeira, João Climaco
Soares de Mendonça, Wilson Akira Shimizu e Atila Morais Jardim Junior.
Demais Participantes: Cynthia Roberta Barbosa Guerra, Lady Jane F. Santos, Larissa Melo,
Mário César Guerino, Michelle Rabelo F. Freitas, Milton Miranda, Ney Albert Murtha, Patrícia
Thiele e Ronaldo Brandão Barbosa.
Assuntos Tratados
1. Apresentação do potencial de arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
nas águas de domínio da União e na bacia hidrográfica do rio Araguari. O senhor Giordano
Bruno (ANA) informou que a estimativa de cobrança na bacia hidrográfica do rio Paranaíba foi
realizada por meio da base de empreendimentos cadastrados no CNARH – Cadastro Nacional de
Usuários de Recursos Hídricos, foram identificados 463 empreendimentos, sendo que o maior
número são de irrigantes, 369. Disse que optaram em fazer um cálculo a favor da segurança, de
maneira que não venha a frustrar a expectativa de arrecadação, ao invés de considerar os 463
empreendimentos iniciais foram considerados para base de cálculo apenas os 144 maiores, o que
corresponde a 95% do cálculo da arrecadação se considerar os 463. Utilizando os mecanismos
de cobrança aplicados pelo CBH Araguari o potencial de arrecadação é R$ 9.919,438 e de R$
13.567,448 utilizando os mecanismos de cobrança aplicados pelo CBH Doce, informou que o
potencial de arrecadação na bacia do rio Araguari é de 5.353,272. Foi possível observar que caso
a cobrança seja aplicada apenas nas águas de domínio da União não haverá sustentabilidade
financeira para Agência. De acordo com o potencial de arrecadação apresentado, o Distrito
Federal seria o responsável pelo pagamento de 53% do total do valor arrecado. O senhor Fábio
Bakker (CAESB) perguntou se existe algum outro caso onde um único estado pague mais de
50% do que será arrecado. O senhor Giordano Bruno (ANA) disse que não, pois cada bacia tem
suas especificidades. O senhor Rafael Mello (ADASA) entregou documento com o
posicionamento da ADASA em relação a implementação da cobrança na bacia do Paranaíba,
justificando que neste momento não há condições da implementação da cobrança, a temática
precisa ser discutida amplamente no DF e uma série de adequações precisam ser feitas antes da
implementação do instrumento.
2. Apresentação do potencial de arrecadação com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos
nos Afluentes Mineiro do Alto e Baixo Paranaíba. O senhor Ney Murtha (ANA) informou o
potencial de arrecadação dos Afluentes Mineiros de acordo com os dados repassados s a ele pelo
senhor Breno Lasmar (IGAM). O potencial de arrecadação dos Afluentes Mineiros do Alto
Paranaíba (PN1) é 5,5 milhões e dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba (PN3) é 3 milhões.

3. Discussão dos Mecanismos de cobrança – estudo de caso modelo aplicado na bacia
hidrográfica do rio Araguari. Não foi feita a discussão sobre o mecanismo de cobrança
aplicado na bacia do rio Araguari, mas ficou definido que na próxima reunião haverá
apresentação dos mecanismos de cobrança aplicados na bacia hidrográfica do rio Araguari e na
bacia hidrográfica do rio Doce e os representantes do setor da indústria e do setor de
abastecimento farão apresentação com proposta de metodologia de cobrança.
4. Definição do Modelo de Agência. Os membros do GTAC definiram com 11 votos favoráveis,
2 contrários e uma abstenção que o modelo de Agência para bacia do rio Paranaíba deve ser
Entidade Delegatária. Essa proposta será encaminhada para apreciação da Câmara Técnica de
Planejamento Institucional. Vale destacar que os membros ainda deverão definir qual a estrutura
mais adequada para Agência. De acordo com o PRH Paranaíba existem três possibilidades,
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).
5.

Aprovação do Relatório da 3ª Reunião do GT Agência e Cobrança. O relatório foi aprovado
após alguns ajustes solicitados pelos representantes do setor usuários e da Agência Nacional de
Águas.

6. Definição da data da 5ª Reunião do GT Agência e Cobrança. A próxima reunião do GTAC
será realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro, em Goiânia - GO, tendo como ponto de pauta
Discussão das possibilidades para definição da Entidade Delegatária; Apresentação dos
mecanismos de cobrança aplicados pelo CBH Araguari e CBH Doce; Apresentação dos setores
de abastecimento e indústria com proposta de mecanismos de cobrança.

