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ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMERA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA, realizada no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2021, às 14 horas, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de quatro membros da Câmera Técnica, dois 3 

membros do Comitê Piabanha e sete convidados (conforme a relação de presença no final da ata), 4 

conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão Julieta Laudelina de Paiva 5 

(Werner Fábrica de Tecidos). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 62ª Reunião da Câmara Técnica 6 

Instrumentos de Gestão. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Resumo sobre apresentação da ANA 7 

sobre cobrança e o estudo do GEAC, para embasar as discussões sobre alterações na fórmula. Victor 8 

Montes (AGEVAP/UD2) explicou que na última reunião foi solicitado um resumo da apresentação da 9 

ANA sobre a cobrança e do estudo realizado pelo GEAC para embasar as discussões sobre as 10 

alterações na fórmula. Dessa forma, foram destacados os pontos principais para serem demonstrados. 11 

De acordo com a Lei nº 9.433/97, os objetivos da cobrança são: I. Reconhecer a água como bem 12 

econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; II. Incentivar a racionalização do uso da 13 

água (vertente econômica); III. Obter recursos financeiros para financiamento dos programas e 14 

intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos (vertente financeira). Já as competências 15 

do Comitê de Bacia Hidrográfica com relação a cobrança são: I. Estabelecer os mecanismos de 16 

cobrança e sugere os valores a serem cobrados; II. Definir o plano de aplicação dos recursos 17 

arrecadados; III. Escolher quem aplicará os valores arrecadados (agência de água); IV. Propor ao CNRH 18 

os usos para efeitos de isenção de obrigatoriedade de outorga. Segundo ele a apresentação destaca, 19 

para efeitos de ilustração, a situação da cobrança pelo uso ao longo do país por setor. As principais 20 

ações a serem adotadas são: a. Tratamento de efluentes domésticos (projetos e pequenas obras); b. 21 

Controle de perdas; c. Planos Municipais de saneamento; d. Recuperação/proteção de mananciais em 22 

áreas rurais; e. Monitoramento/sala de situação; f. Apoio a programas de PSA; g. Irrigâmetros; h. 23 

Funcionamento do CBH. Na apresentação foi explicado também, como funciona a base de cálculo 24 

seguindo a metodologia atual – base de cálculo (o que será cobrado) x preço unitário (quanto cobrar) 25 

x [coeficientes] (ajustes). Algumas críticas foram levantadas sobre essa metodologia, embasadas por 26 

trechos da Nota Técnica 07/2017/CSCOB/SAS de dezembro de 2017, destacando que a mesma afasta 27 

a simplicidade e a facilidade de entendimento por parte da sociedade, em especial dos usuários 28 

pagadores. Além disso, sob a ótica do estímulo a boas práticas de uso e conservação da água, os 29 

coeficientes multiplicadores menores que um, quando inseridos numa equação que, como um todo, 30 

gera valores de cobrança que causam baixos impactos sobre os usuários, não têm o poder de 31 

estimular alterações de comportamento, pois os valores cobrados tornam-se ainda menos 32 
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impactantes e ainda mais aquém dos investimentos que necessitam serem feitos no sentido do uso 33 

racional e do controle da poluição. Sendo assim, mesmo que os coeficientes multiplicadores menores 34 

que um possam ser justificados pela ótica de se premiar as boas práticas de uso e conservação da 35 

água, no presente caso essa premiação não serviria de estímulo aos demais usuários. Além disso, as 36 

próprias bases de cálculo existentes já premiam os usuários que desenvolvem boas práticas de uso de 37 

conservação de água, na medida em que, por isso, seus respectivos valores de cobrança são menores. 38 

Também há o risco de não ser possível a aplicação de parte dos coeficientes, pois não constam no 39 

CNARH. Então, o fato de que suas definições não estejam vinculadas a metas a serem perseguida faz 40 

com que sejam meros descontos e torna difícil a realização de avaliações e calibrações futuras. Dessa 41 

forma, a apresentação destacou que o importante para incentivar o uso racional é o valor final a ser 42 

cobrado, e não adicionar um ou mais coeficientes à equação. As fórmulas atuais, evidenciam um alto 43 

custo de implantação devido aos diversos fatores que são levados em consideração, já a fórmula 44 

simplificada que foi proposta possui um baixo custo de implantação. Uma outra crítica realizada, foi a 45 

respeito dos valores unitários, embasada por um estudo feito pelo CEIVAP em 2012 para compreender 46 

o impacto da cobrança na gestão de recursos hídricos. A partir da pesquisa concluiu-se que: I. Ficou 47 

evidente a demanda por maior informação e divulgação do instrumento da cobrança; II. A cobrança 48 

ainda não é fator indutor ao uso racional da água, fatores como consciência ambiental, melhoria no 49 

processo e a redução de custos são mais apontados; III. O investimento em saneamento tem destaque 50 

na preferência para aplicação dos recursos arrecadados; IV. Reclamações referentes ao excesso de 51 

burocracia relativo aos recursos da cobrança aparecem com frequência. Sendo assim, a metodologia 52 

proposta na apresentação da ANA sugere que a cobrança seja igual: base de cálculo x PU – formada 53 

por diversos setores para que não seja cobrado um único valor para diferentes usuários. Luísa Cardoso 54 

(AGEVAP/UD2) complementou que a mudança está relacionada à simplificação das faixas de PPU e 55 

utilização da mesma fórmula para todos. Victor Montes explicou que na apresentação também foi 56 

abordado um estudo realizado pela OCDE evidenciando que: I. Os níveis dos valores cobrados 57 

deveriam ser mais elevados – cobranças que de fato causem impacto nos setores usuários; II. As 58 

cobranças deveriam ser estabelecidas em função de objetivos claros a serem atingidos; III. Os recursos 59 

arrecadados deveriam ser gastos em ações que de fato façam a diferença, contribuindo de maneira 60 

eficaz para os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, e garantindo a boa visibilidade por 61 

parte da sociedade e dos usuários pagadores; IV. A implantação e revisões da cobrança nas bacias 62 

hidrográficas deveriam ser vinculadas aos planos de recursos hídricos e suas sucessivas revisões, os 63 

quais deveriam estabelecer claramente os objetivos e metas de uso racional e de despoluição a serem 64 
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atingidos mediante a cobrança. Foram deixadas algumas perguntas para que o Comitê possa refletir e 65 

definir como seria realizada essa reformulação da metodologia, levantando também algumas visões 66 

de futuro para a cobrança e sugestões para a realização de estudos acadêmicos sobre o tema. Julieta 67 

Paiva (Werner F. Tecidos) perguntou qual a opinião do INEA sobre o tema e se existe alguma proposta. 68 

Caio Andrade (INEA) respondeu que a sua posição é como técnico e não a posição do Instituto, mas ao 69 

seu ver a fórmula proposta atenderia à demanda de maneira mais simples, pois leva em consideração 70 

o consumo, a captação e o lançamento. Elena Welper (NOVAMOSANTA) perguntou se no caso da 71 

agricultura com relação ao uso de agrotóxico existe uma análise para verificar o valor do coeficiente 72 

para ser incluso na fórmula de cobrança. Julieta Paiva respondeu que não, mas essas informações 73 

poderiam ser obtidas através do monitoramento e captações para a verificação dos reflexos do uso 74 

desses elementos nos rios.  Rafaela Facchetti (Transportes Única) explicou que no estado do Rio para a 75 

agricultura é cobrado 100%, considerando a água captada e usada na irrigação, sem o acréscimo da 76 

poluição. Julieta Paiva sugeriu que seja realizado um levantamento nas áreas que possuem atividades 77 

agrícolas na bacia para monitorar os lançamentos. Nelson Reis (OMA-BRASIL) ressaltou a importância 78 

de se adotar um diferencial redutor para os usuários que realizam as boas práticas. Elena Welper 79 

perguntou como a fórmula seria simplificada sem considerar os critérios de uso racional da água. 80 

Rafaela Facchetti ressaltou que a cobrança em relação ao lançamento é extremamente irrisória. 81 

Julieta Paiva complementou que o lançamento da água em boa qualidade não deveria ser cobrado. 82 

Caio Andrade destacou que existe um curso que tenta explicar o cálculo da fórmula. Ele também 83 

ressaltou que o usuário que não realiza o tratamento acaba pagando um valor substancial e, também, 84 

que possíveis alterações podem ser propostas ao CERHI até o dia 30 de junho de 2022. Julieta Paiva 85 

explicou que o resumo foi apresentado no intuito de levantar ideias que possam levar a proposta que 86 

deverá ser feita para a alteração da fórmula. Rafaela Facchetti destacou que a relação consumo x 87 

captação deve ser revista, pois o usuário que incorpora a água ao seu produto deveria pagar um valor 88 

maior, perante aos usuários que devolvem a água tratada com a qualidade adequada. Ela destacou 89 

também que a elaboração da fórmula deve ser pensada no curto, médio e longo prazo, e ao se ver a 90 

principal alteração deve ocorrer no K0 (fator de redução de preço) para que as necessidades possam 91 

ser supridas, assim, como K1 (coeficiente de consumo) também deve ser alterado. Julieta Paiva sugeriu 92 

que seja feito um levantamento em valores com relação as alterações propostas, para que seja 93 

possível identificar os impactos das mudanças para os usuários para se chegar a melhor fórmula. Erika 94 

Cortines (UFRRJ-ITR) sugeriu que seja utilizado o simulador disponível no site do CEIVAP para idealizar 95 

diversas situações que auxiliem na proposta de modificação da fórmula. Ela também destacou que na 96 
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reunião conjunta da CTIG-CTIL do CERHI foi discutida a realização de uma nova oficina sobre a 97 

sustentabilidade dos Comitês, sendo a cobrança fundamental para o debate. Foi solicitado simular os 98 

coeficientes da fórmula de cobrança alterando o K0.4 para K0.8, PPU x captação, PPU x lançamento, K0 e 99 

K1 com diferentes valores e encaminhar para os membros. 3. Resumo sobre a situação das PCHs de 100 

3.000 kW até 30.000 kW e agendamento de reunião com o INEA. Victor Montes explicou que o estudo 101 

sobre cobrança realizado em 2020 aborda a Resolução da ANEEL nº 673, que considera como 102 

características de PCHs os aproveitamentos hidrelétricos com potência superior a 3.000 kW e igual ou 103 

inferior a 30.000 kW. Apesar da pequena capacidade instalada, as PCHs ainda requerem a construção 104 

de uma barragem, seja para direcionar o fluxo d’água ou para criação de um reservatório. O Art. 3º da 105 

Deliberação CEIVAP nº 15, trata sobre as medidas complementares para a implantação da cobrança 106 

pelo uso de recursos hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul, delibera que os usuários do setor de 107 

geração de energia elétrica, em PCHs, pagarão pelo uso com base em uma fórmula. Segundo a ANA, 108 

com relação às PCHs, o único caso de dispensa de outorga seria para aqueles aproveitamentos 109 

hidroelétricos com potência instalada de até 1 (um) MW (megawatt). Assim, o entendimento da ANA 110 

é de que seja possível a cobrança pelo uso de recursos hídricos das PCHs instaladas em domínio da 111 

União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, excetuando-se aquelas com potência instalada de 112 

até 1 (um) MW (megawatt) consideradas insignificantes. Embora tenha uma metodologia definida, a 113 

cobrança de PCHs nunca chegou a ser implementada em rios estaduais em função do impasse jurídico 114 

envolvendo a área de recursos hídricos e o setor elétrico. O INEA propôs o início da cobrança como 115 

um aperfeiçoamento do sistema estadual de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Julieta Paiva 116 

questionou o motivo para que a cobrança ainda não esteja ocorrendo, já que pode ser realizada. 117 

Victor Montes respondeu que ainda não ficou clara a justificativa para a não realização da cobrança e 118 

sugeriu que seja agendada uma reunião com o órgão gestor para maiores explicações. Ele também 119 

demonstrou uma estimativa de arrecadação, realizada em 2014, sobre os valores que poderiam ser 120 

gerados através da cobrança. Ficou como encaminhamento solicitar ao INEA o que é necessário para 121 

efetivar a cobrança das PCHs. 4. Agendar reunião sobre a cobrança dos usuários enquadrados na 122 

Resolução INEA nº 15/2010 para tratar sobre a validação, comunicação e possibilidade ou não de 123 

efetivar a cobrança. Victor Montes explicou que esse assunto começou em 2019 referente à 124 

solicitação e validação da cobrança dos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais 125 

cadastrados no CNARH pois são considerados regulares de acordo com a Resolução INEA nª15/2010 126 

para a realização da cobrança, mas houve divergências no próprio Comitê. Em fevereiro de 2020, foi 127 

envida uma carta ao INEA solicitando que não houvesse a renovação da Resolução, pois assim os 128 
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usuários estariam irregulares sendo obrigados a abrir o processo de outorga/uso insignificante, 129 

entretanto, a mesma foi prorrogada até dezembro de 2024. Já em julho de 2020, a carta nº 064 – 130 

2020/CBH-PIABANHA recomendou que fosse comunicado previamente aos usuários que se 131 

encontram nesta situação sobre a necessidade de regularizarem o seu uso junto ao INEA, destacando 132 

os benefícios da regularização para a gestão de recursos hídricos, a garantia de acesso à água a todos, 133 

o acesso às informações para cálculo da real disponibilidade hídrica na região, entre outros. Porém, de 134 

acordo com ele o assunto foi paralisado por diversos motivos e por isso está sendo retomado agora 135 

novamente. Foi destacado também que apesar de estarem cadastrados, antes de iniciar a cobrança, 136 

deveria ser realizada uma análise de cada ponto para validação ou não dos dados de vazão para a 137 

regularização, pois o CNARH é autodeclaratório e pode ocorrer equívocos. Sendo assim, de acordo 138 

com simulações do órgão gestor, com o PPU antigo se os usuários fossem cobrados teria o impacto de 139 

R$ 59.928,71, com a aprovação do nivelamento do PPU, teria um impacto de R$ 472.940,00. Ele 140 

ressaltou que todos os pontos ainda terão a vazão confirmada ou não na fase de análise dos dados 141 

para regularização e que é necessário considerar alguns aspectos. Ficou como encaminhamento 142 

realizar um levantamento sobre a legalidade / viabilidade de realizar a cobrança dos usuários 143 

enquadrados na Resolução INEA nº 15/2010. 5. Proposta de enquadramento de trechos de corpos 144 

hídricos em classes de uso inseridos em UCs Proteção Integral. Julieta Paiva perguntou a opinião dos 145 

membros presentes sobre o desenvolvimento da Resolução para o enquadramento dos trechos de 146 

corpos hídricos em classes de uso inseridos em UCs Proteção Integral, sendo realizada uma resolução 147 

para cada unidade ou se será melhor aguardar o entendimento das demais questões e desenvolver 148 

uma resolução que englobe todas as UCs. Erika Cortines destacou que realizar uma resolução para 149 

cada unidade poderá agilizar o processo, sem ser necessário aguardar um consenso entre todas. 150 

Rafaela Facchetti sugeriu que todas as UCs sejam numeradas de acordo com suas características e 151 

assim estabelecer as resoluções. Victor Montes explicou que novos mapas estão sendo elaborados e já 152 

foi possível identificar trechos de rios que não constavam nos mapas anteriores e sugeriu que sejam 153 

agendadas novas reuniões com os chefes das unidades. Ficou definido a elaboração de resoluções 154 

individuais para cada uma das Unidades de Conservação. 155 

Encaminhamentos: 1. Simular os coeficientes da fórmula de cobrança com base nos valores solicitados 156 

em reunião e encaminhar para os membros; 2. Encaminhar explicação sobre a relação de cada 157 

coeficiente da fórmula de cobrança; 3. Solicitar ao INEA o que é necessário para efetivar a cobrança 158 

das PCHs; 4. Fazer levantamento sobre a legalidade / viabilidade de realizar a cobrança dos usuários 159 

enquadrados na Resolução INEA nº 15/2010.  160 
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Reunião encerrada às 16h10min. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo da 161 

Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 162 

Petrópolis, 29 de outubro de 2021.   163 

   164 

Ata aprovada na 64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 165 

06 de dezembro de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet. 166 
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