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BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO  
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RESUMO – A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (BHSF) possui sistema de cobrança pelo uso 

da água implementado desde 2010. As discussões sobre a necessidade de aperfeiçoamento da 

cobrança na bacia foram iniciadas em 2016 e em 2017 uma nova proposta foi submetida à aprovação 

do Comitê da BHSF (CBHSF) e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A proposta 

foi aprovada em 2018. A nova metodologia soluciona alguns dos problemas apontados, tais como: a 

consideração dos volumes medidos na quantificação do valor a ser pago pela captação, a atualização 

dos preços, o desenvolvimento do coeficiente da equação de lançamento de efluentes e a variação dos 

valores com base nos métodos de irrigação. Entretanto, ainda é possível identificar os aspectos que 

necessitam ser aprimorados ao longo dos anos, a exemplo da variação da cobrança em situações de 

escassez e a cobrança para aquicultura em tanques redes. Reconhece-se que houve avanço quanto à 

metodologia inicial.  

ABSTRACT – The São Francisco River Basin (BHSF) has a raw water charge system implemented 

since 2010. Discussions on the need to improve the charge in the basin were initiated in 2016 and in 

2017 a new proposal was submitted to the committee of BHSF (CBHSF) and the National Water 

Resources Council (CNRH). The proposal was approved in 2018. The new methodology solves some 

pointed out problems, such as: the consideration of the volumes measured in the quantification of the 

amount to be paid for the water withdrawal, the updating of prices, the development of the effluent 

coefficient to variation of values based on irrigation methods. However, it is still possible to identify 

the aspects that need to be improved over the years, such as the variation of the water charge in 

situations of scarcity and the collection for aquaculture in tanks networks. It is recognized that there 

has been progress on the initial methodology. 

Palavras-Chave – Instrumentos de gestão, instrumentos econômicos, cobrança pelo uso da água. 
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INTRODUÇÃO 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos na BHSF foi estabelecida após a consolidação de um 

pacto resultante da negociação entre o poder público, os setores usuários e as organizações civis 

representadas no âmbito do CBHSF. As discussões foram iniciadas em 2003 quando o comitê colocou 

em pauta a necessidade de implantação da cobrança na bacia. No Plano Decenal da bacia 2004-2013 

ficou estabelecido que, no ano seguinte (2005), deveriam ser desenvolvidos os estudos técnicos para 

estabelecer a estrutura e valores da cobrança, para posterior discussão e negociação no CBHSF e nos 

comitês de bacias afluentes (CBHSF, 2004a; ANA, 2013a; 2013b). 

Ainda em 2004, o CBHSF aprovou a Deliberação CBHSF nº 16/2004 que estabelecia diretrizes 

para a cobrança e criava a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC/CBHSF) para conduzir a 

realização de estudos técnicos para elaboração de uma proposta de cobrança, com apoio da Agência 

Nacional de Águas (ANA). Em 2006, a CTOC, através do CBHSF, solicitou à ANA a elaboração de 

estudos para a proposição de valores e critérios de cobrança e para análise da viabilidade financeira 

para a criação de uma Agência de Bacia para o São Francisco. Os estudos foram realizados entre 2006 

e 2008 e forneceram estimativas sobre o potencial de arrecadação e o impacto financeiro sobre os 

usuários característicos da bacia (CBHSF, 2004b; 2008a; 2010; ANA, 2013a). 

A Deliberação CBHSF nº 37/2008 dispunha de sugestões de mecanismos e valores a serem 

adotados pelo sistema de cobrança, sendo submetida à consulta pública para debate nas câmaras 

consultivas regionais do CBHSF, nos comitês de bacias de rios afluentes e nas entidades 

representativas de usuários. As discussões ocorreram de maio a outubro de 2008. Após as sugestões 

dos entes envolvidos, a proposta foi aprovada no comitê e encaminhada ao CNRH, pela Deliberação 

CBHSF nº 40/2008. O CNRH aprovou apenas o corpo principal e o Anexo I. O Anexo II, que definia 

os valores e coeficientes, teve que ser revisto pelo CBHSF para atender uma sugestão do CNRH, 

sendo aprovado após as revisões, constituindo assim o Anexo II da deliberação CBHSF nº 40/2008 e 

a Deliberação CBHSF 56/2010 (CBHSF, 2008a; 2008b; 2010). 

A implementação da cobrança ocorreu efetivamente em julho de 2010, tornando-se o terceiro 

comitê interestadual a implementar esse instrumento. São cobrados todos os usuários sujeitos à 

outorga (captação superior a 4,0 l/s, lançamento de efluentes e alocação externa). A arrecadação é 

realizada pela ANA para os usuários da calha do rio principal e dos reservatórios e repassada 

integralmente à Agência Peixe Vivo (entidade delegatária com funções de agência de bacia). Esses 

valores foram reinvestidos na bacia de origem, seguindo as ações e investimentos dos Planos 

Plurianuais. Nas sub-bacias onde ocorre a cobrança, a cobrança é executada pela agência de bacia e 

comitê correspondente, sendo arrecada pelo órgão executor responsável. 
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MODELO INICIAL DA COBRANÇA NA BHSF 

Os mecanismos e valores da cobrança iniciais foram estabelecidos na Deliberação CBHSF nº 

40/2008 aprovada pela Resolução CNRH nº 108/2010. O mecanismo inicial possui uma estrutura 

com equações organizadas por tipo de uso: Cap – Captação (Equação 1), Cons – Consumo (Equação 

2) e DBO – Lançamento de efluentes (Equação 5), que são agrupados para formar o valor total a ser 

pago (Equação 6). Além de, também, uma equação para Alocação Externa – Aloc Ext (Equação 7), 

que corresponde aos volumes de água transpostos a outras bacias. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑎𝑝  =  𝑄𝐶𝑎𝑝 ∗  𝑃𝑃𝑈𝐶𝑎𝑝  ∗  𝐾𝐶𝑎𝑝 (1) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠  =  𝑄𝐶𝑜𝑛𝑠 ∗  𝑃𝑃𝑈𝐶𝑜𝑛𝑠  ∗  𝐾𝐶𝑜𝑛𝑠 (2) 

Demais usuários: 𝑄𝐶𝑜𝑛𝑠 =  𝑄𝐶𝑎𝑝 − 𝑄𝐿𝑎𝑛ç (3) 

Irrigação: 𝑄𝐶𝑜𝑛𝑠 =  𝑄𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝐶𝑜𝑛𝑠 𝐼𝑟𝑟𝑖𝑔 (4) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐷𝐵𝑂  =  𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂 ∗  𝑃𝑃𝑈𝐿𝑎𝑛ç  ∗  𝐾𝐿𝑎𝑛ç (5) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑎𝑝 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐷𝐵𝑂) ∗  𝐾𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 (6) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑜𝑐 𝐸𝑥𝑡 =  (𝑄𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝐶𝑎𝑝 + 𝑄𝐶𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝐶𝑜𝑛𝑠) ∗ 𝐾𝐶𝑎𝑝 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝐾𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 (7) 
 

Onde: Valor: Valor cobrado; Q:  Volume anual; PPU: Preço Público Unitário; K: Coeficiente; CODBO: Carga Orgânica 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio). 

 

A base de cálculo foi definida pelo tipo de uso e representa o volume utilizado, detém aspectos 

quantitativos para os tipos de uso “captação” e “consumo” por considerarem o volume efetivamente 

captado e consumido pelo usuário e aspectos qualitativos no tipo de uso “lançamento” por considerar 

a carga orgânica de DBO5,20 lançada. O volume consumido era calculado pela diferença entre o 

volume captado e o volume lançado, com exceção dos usuários de irrigação, no qual o volume 

consumido é calculado através da multiplicação entre o volume captado e um coeficiente que visa 

estimar a quantidade de água consumida pela irrigação, o KCons Irrig, com valor fixo igual a 0,8.  

Os Preços Públicos Unitários (PPU) adotados pelo sistema de cobrança da BHSF nesse 

modelo inicial possuía valores diferentes em cada tipo de uso: Captação (0,01 R$/m³); Consumo (0,02 

R$/m³) e Lançamento (0,07 R$/Kg de DBO). 

Os coeficientes multiplicadores objetivam adaptar o sistema de cobrança aos objetivos 

específicos definidos pelo CBHSF. Esses coeficientes estavam centrados em três grupos principais – 

KCap (Coeficiente de Captação), KCons (Coeficiente de Consumo) e KLanç (Coeficiente de Lançamento) 

– que englobam os demais coeficientes específicos (Tabela 2). Como forma de simplificar a 

operacionalização da cobrança nos primeiros anos, todo o rio principal foi considerado como classe 

2 pela Nota Técnica nº 06/2010/SAG-ANA, embora o coeficiente KCap Classe apresente valores 

diferenciados para cada classe de uso. 
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Tabela 2 – Valores dos coeficientes iniciais do sistema de cobrança da BHSF (Deliberação CBHSF nº 40/2008 e 

Resolução CNRH nº 108/2010). 

Coeficiente de Captação Coeficiente de Consumo Coeficiente de Lançamento 

KCap = KCap Classe * Kt KCons = Kt KLanç = 1 

KCap Classe 
Coeficiente que considera a qualidade da água, com 

base na classe de enquadramento dos corpos hídricos. 

Classe Valor 

1 1,1 

2 1 

3 0,9 

4 0,8 

Kt 
Coeficiente que considera as boas práticas de uso e 

conservação da água. 

Tipos de usuários Valor 

Irrigação e criação animal 0,025 

Demais usuários 1 

Demais Coeficientes 

KGestão 
Coeficiente que considera as condições para retorno 

dos recursos financeiros. 

Tipos de usuários Valor 

Condições Favoráveis 1 

Condições Desfavoráveis 0 

KPrioridade 
Fornece a possibilidade de ajuste em situações de 

escassez. 

Valor Único 

0,5 

Fonte: Adaptado de CBHSF, 2008a; CNRH, 2010. 
 

O coeficiente de gestão (KGestão) utilizado no cálculo do valor total a ser cobrado ao usuário e 

na equação de alocação externa consiste em uma tentativa de garantir o retorno dos recursos 

financeiros arrecadados à BHSF. O valor desse coeficiente é igual a 1 (um), entretanto, o valor poderá 

ser igual a 0 (zero) em duas condições: a) se na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 

subsequente não forem incluídas as despesas relativas à aplicação das receitas da cobrança pelo uso 

de recursos hídricos; b) se houver o descumprimento, por parte da ANA, do Contrato de Gestão 

firmado entre a ANA e a Agência Peixe-Vivo (CBHSF, 2008a). 

O coeficiente de prioridade de uso, KPrioridade, utilizado apenas na equação de alocação externa, 

consiste na utilização de uma variável que permita a adaptação da cobrança de águas transpostas em 

situações de escassez. Se baseia na prioridade de uso em situações de escassez estabelecida na 

Deliberação CBHSF nº 18, de 27 de outubro de 2004, que determina que para alocações externas, a 

prioridade de uso é para o abastecimento humano e a dessedentação animal. Deste modo, as águas 

transpostas que não são utilizadas para os usos prioritários poderiam ser cobradas por valores 

superiores, em situações de escassez (CBHSF, 2004c; 2008a). O valor desse coeficiente se manteve 

em 0,5 durante todo o período de vigência, não diferenciando o uso das águas transpostas. 

 

A ATUALIZAÇÃO DO MODELO DE COBRANÇA NA BHSF 

Na Deliberação CBHSF nº 40/2008 ficou determinado que a agência de água ou entidade 

delegatária deveria, no prazo de dois anos após o início da cobrança, propor ao comitê 

aperfeiçoamento do cálculo dos valores de KCons Irrig, Kt, KLanç e KPrioridade, considerando outros usos 

e as boas práticas de uso e conservação da água e outros critérios tais como a escassez hídrica regional, 

índices de aridez, tecnologias de uso eficiente da água e aumento de oferta hídrica por iniciativa do 
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usuário. Estava previsto, também, que após três anos de implantação da cobrança seria necessário o 

aprimoramento da metodologia, para que melhor refletisse a realidade da bacia e promovesse o 

reconhecimento do valor real da água. Como a cobrança iniciou-se em 2010, o aperfeiçoamento dos 

coeficientes deveria ter ocorrido em 2012 e do modelo básico em 2013, todavia, o processo para 

aperfeiçoamento só foi iniciado em 2015. Além disso, ficariam para posterior aperfeiçoamento a 

cobrança para mineração, aquicultura em tanque rede e alocação externa. A cobrança para alocação 

externa foi definida, originando a Deliberação CBHSF nº 56/2010. Entretanto, a mineração e 

aquicultura em tanques redes não tiverem metodologias próprias definidas, sendo cobradas através 

do sistema já definido.  

A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe 

Vivo, entidade delegatária da BHSF, avaliou em 2015 a metodologia de cobrança atualmente adotada 

e chegou à conclusão de que a análise sobre o alcance ou não dos objetivos preconizados no art. 19 

da Lei Federal nº 9.433/973 e sobre a eficácia e a efetividade da cobrança na bacia, não pode ser 

totalmente realizada em virtude de inexistência da definição prévia de metas que deveriam ser 

alcançadas com a cobrança. De forma geral, este estudo “salientou a necessidade de revisão dos 

valores da cobrança, uma vez que a falta de atualização mantém valores simbólicos e torna a 

cobrança inócua” (AGB Peixe Vivo, 2015). A partir desse relatório foram iniciadas as discussões 

sobre a necessidade de revisão da cobrança no CBHSF, decidindo-se por iniciar o processo de 

aprimoramento do sistema em janeiro de 2016, com a contratação de uma empresa especializada.  

 Em meio à esta revisão, o Plano Decenal 2016-2025 sugeriu algumas modificações para 

atualização e aprimoramento do sistema de cobrança. Foram apontados alguns aspectos que 

necessitariam de melhoria, que foram colocados como diretrizes gerais para o instrumento da 

cobrança no horizonte de planejamento: I. Negociar e contrabalançar a influência das partes 

interessadas na definição dos mecanismos e na definição dos valores e coeficientes de cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos; II. Propor a cobrança universal a todos os usuários e bacias afluentes de 

modo que a renda de escassez do recurso seja internalizada nas funções de consumo e produção dos 

diversos agentes econômicos; III. Rever os descontos aplicados a alguns setores usuários, 

notadamente, à agricultura (em geral), de modo que os preços cobrados pela captação e consumo de 

água sejam equivalentes entre todos os segmentos, salvo eventuais diferenças nos custos marginais 

de provisão da água; IV. Refletir, nos valores cobrados, a escassez relativa do recurso, internalizando 

no mecanismo de cobrança um componente que deve ser tanto mais elevado quanto mais árido for o 

                                                 
3 Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 

valor; II - incentivar a racionalização do uso da água; III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados 
nos planos de recursos hídricos. 
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território ou sub-bacia em causa; V. Assegurar a manutenção do valor real dos montantes cobrados e 

adaptar os mecanismos de cobrança à estrutura de custos da entidade gestora da bacia (CBHSF, 2016). 

 O Termo de Referência da AGB Peixe Vivo (2016) definia que os produtos resultantes do 

estudo para aperfeiçoamento deveriam englobar a introdução de novos elementos (cargas poluidoras) 

na parcela de pagamento pelo lançamento de efluentes, assim como as formas de torná-las 

operacionais. Além de determinar especificidades para alguns setores tais quais: Saneamento - 

coeficiente relativo às boas práticas que envolvam o controle de perdas na distribuição da água e 

estimulem a implementação de programa progressivo de redução de perdas físicas, nos respectivos 

sistemas; Indústria e Mineração - coeficiente que incentive a utilização de mecanismos de reuso e de 

reutilização da água, de forma a racionalizar o seu uso e, eventualmente, compensar a valor a ser 

cobrado; Agricultura Irrigada - coeficientes específicos visando representar as especificidades 

regionais nas diversas culturas praticadas, com diferentes taxas de evapotranspiração potencial.  

 A nova metodologia foi construída com o apoio dos produtos resultantes dos estudos de 

aperfeiçoamento elaborado pela empresa contratada, que duraram dois anos. As sugestões foram 

discutidas em quatro audiências públicas, em cada uma das regiões fisiográficas do São Francisco, 

contando com a participação dos membros do Comitê. Após essas discussões, foi aprovada pelo 

comitê, a Resolução CBHSF nº 94, de 25 de agosto de 2017, com a proposta de atualização dos 

mecanismos valores da cobrança. Duas Câmaras Técnicas do CNRH analisaram e aprovaram a 

proposta de aperfeiçoamento – a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança em 02/02/2018 e a Câmara 

Técnica de Assuntos Legais e Institucionais em 19/02/2018. Em 08/03/2018, a resolução entrou em 

pauta na reunião do CNRH, entretanto, a aprovação foi suspensa depois de um pedido de vistas da 

Confederação Nacional da Agricultura, entrando em pauta novamente na reunião de 28/06/2018.  

 A nova metodologia com vigência a partir de 2019 apresenta algumas mudanças significativas 

que devem refletir uma melhor eficiência no sistema de cobrança da bacia. As novas equações seguem 

o mesmo modelo básico apresentado na Equação 1. As alterações foram percebidas nos três 

componentes: base de cálculo, preços e coeficientes multiplicadores.  

 Para a captação, há a diferenciação de quantificação entre os usuários que possuem medição 

(Equação 9) e os que não possuem medição (Equação 10).  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑎𝑝  =  𝑄𝐶𝑎𝑝.𝑜𝑢𝑡 ∗  𝑃𝑃𝑈𝐶𝑎𝑝  ∗  𝐾𝐶𝑎𝑝 (9) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑎𝑝  =  {𝐾𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝.𝑜𝑢𝑡 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝.𝑚𝑒𝑑 + 𝐾𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

∗  [0,70 ∗ (𝑄𝑐𝑎𝑝.𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑄𝑐𝑎𝑝.𝑚𝑒𝑑)]} ∗ 𝑃𝑃𝑈𝑐𝑎𝑝 ∗ 𝐾𝑐𝑎𝑝 

(10) 

 

Onde: Kout: peso atribuído ao volume anual de captação de água outorgada; Qcap.out: volume anual de água outorgado; 

Kmed: peso atribuído ao volume anual de água captada e medida; Qcap.med: volume anual de água medido; Kmed extra: peso 

atribuído ao volume anual outorgado e não utilizado. Obs.: Quando Qcap.med/Qcap.out for: a) ≥ 0,70 e < 1,0, Kout = 0,20, Kmed 

= 0,80 e Kmed extra = 0; b) < 0,70, Kout = 0,20 , Kmed = 0,80 e Kmed extra = 1; c) > 1, Kout = 0 , Kmed = 1,0 e Kmed extra = 0. 
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 A base de cálculo da cobrança pelo consumo de água não foi alterada, a única alteração ocorreu 

na quantificação do volume consumido pela irrigação, que anteriormente era dado pela Equação 5, 

com um coeficiente fixo no valor de 0,8. O aperfeiçoamento ocorreu através do desenvolvimento 

deste coeficiente baseando-se no sistema de irrigação adotado conforme mostrado na Equação 11. 

𝑄𝐶𝑜𝑛𝑠  =  𝑄𝐶𝑎𝑝 ∗  𝐾𝐶𝑜𝑛𝑠 𝐼𝑟𝑟𝑖𝑔  ∗  𝐾𝐶𝑜𝑛𝑠 (11) 

 Na cobrança pelo lançamento de efluentes, a base de cálculo foi alterada. Inicialmente cobrada 

pela carga orgânica de DBO lançada, passou a ser cobrada pela vazão que fica indisponível após o 

lançamento do efluente, conforme a Equação 12. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑎𝑛ç  =  𝑄𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 ∗  𝑃𝑃𝑈𝐿𝑎𝑛ç  ∗  𝐾𝐿𝑎𝑛ç (12) 

Onde: 𝑄𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙  =  𝑄𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 ∗  𝑄𝐿𝑎𝑛ç (13) 

 𝑄𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜  =  𝑄𝐸𝑓 ∗  
𝐶𝐸𝑓 − 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚 − 𝐶𝑛𝑎𝑡
 

(14) 

Onde: Qindisponível: vazão anual utilizada para diluição dos efluentes lançados; Qef: vazão anual do efluente; Cef: 

concentração do poluente do efluente; Cperm: concentração permitida; e Cnat: concentração do elemento naturalmente. 
 

 Um novo tipo de cobrança foi estabelecido, a cobrança pelo uso de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica por meio de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, quantificada a 

partir da Equação 15. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝐶𝐻  =  0,0075 ∗  𝐺𝐻 ∗  𝑇𝐴𝑅 (15) 
 

Onde: ValorPCH: Valor da cobrança; GH: Total anual de energia gerada; TAR: Valor da Tarifa Atualizada de Referência. 

 

 A cobrança por águas transpostas/alocação externa não teve a base de cálculo alterada. As 

alterações ocorreram apenas na atualização do preço e nos coeficientes (remoção do KGestão e 

aprimoramento do Kprioridade). A estrutura de cálculo está demonstrada na Equação 16. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑙𝑜𝑐 𝐸𝑥𝑡 =  (𝑄𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝐶𝑎𝑝 + 𝑄𝐶𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑃𝑃𝑈𝐶𝑜𝑛𝑠) ∗ 𝐾𝐶𝑎𝑝 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 ∗ 𝐾𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 (16) 

 O valor total a ser pago passa a ser cobrado pela Equação 17. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑎𝑝 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑎𝑛ç + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝐶𝐻 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝) ∗  𝐾𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 (17) 

Novos preços foram estabelecidos: Captação (0,012 R$/m³); Consumo (0,024 R$/m³) e 

Lançamento de efluentes (0,0012 R$/m³). Vale ressaltar que a Resolução CNRH nº 192/2017 

estabeleceu que “para o exercício de 2018 e anos subsequentes, aplicar-se-á a variação do 

IPCA/IBGE ao preço público unitário vigente no interstício de 12 meses, apurado em outubro do ano 

anterior”.  

As alterações mais significativas ocorreram nos coeficientes multiplicadores (Tabela 3). Na 

atualização do modelo de cobrança os coeficientes de captação e consumo são iguais, com o 

aperfeiçoamento do coeficiente de classe de enquadramento, com atualização dos valores e inserção 
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da classe especial. O coeficiente de boas práticas de uso (Kt) foi adaptado e transformou-se no Krural. 

Foi inserido o Keficiência que considera a eficiência de uso da água para distintos usuários, mediante 

metodologias específicas. O coeficiente de lançamento foi desenvolvido, inserindo-se valores 

diferenciados com base na classe de enquadramento do corpo hídrico receptor. O KPrioridade, utilizado 

na quantificação do valor a ser pago para transposição de águas, também foi aprimorado, com a 

inserção da consideração dos demais usos no valor. O KGestão permanece inalterado. 

 

Tabela 3 – Novos coeficientes do sistema de cobrança da BHSF (Resolução CBHSF nº 94, de 25 de agosto de 2017). 

Coeficiente de Captação e Consumo 

KCap = KCons = Kclasse * Keficiência * Krural 

Kclasse 

Coeficiente que considera a 

qualidade da água, com base na 

classe de enquadramento dos 

corpos hídricos. 

Classe Valor 

Especial 1,1 

1 1,05 

2 1,0 

3 0,9 

4 0,8 

Keficiência 

Coeficiente que pondera a 

eficiência do uso da água para 

usuários específicos. 

Tipos de usuários Valor 

Indústria e Mineração Kint x Kext 

Saneamento KO 

Irrigação Ksistema x Kmanejo 

Demais usuários 1 

Krural 

Coeficiente que leva em conta as 

particularidades dos usuários do 

meio rural. 

Tipos de usuários Valor 

Aquicultura e dessedentação 0,1 

Demais usuários 1 

Coeficiente de Lançamento 

KLanç 

KLanç 

Coeficiente que considera a classe 

de enquadramento do manancial 

receptor. 

Classe Valor 

2 1,0 

3 0,9 

4 0,8 

Coeficiente de Transposição 

KPrioridade 
Fornece a possibilidade de ajuste 

em situações de escassez. 

Tipo de uso Valor 

Abastecimento humano e 

dessedentação de animais 
0,5 

Demais Usos 1,0 
Fonte: Adaptado de CBHSF, 2017. 

 

 Para o coeficiente de eficiência, outros coeficientes são utilizados para ponderar a eficiência do 

uso da água para distintos usuários, com diferentes metodologias. Para os usuários de indústria e 

mineração são considerados dois índices – de reutilização (Kint) e de reuso de água (Kext). Para os 

usuários de saneamento, o KO (coeficiente de gestão operacional) é calculado mediante as perdas de 

água na distribuição. Já para a irrigação, o Ksistema considera a eficiência do método de irrigação 
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utilizado e o Kmanejo é calculado através do produto entre o Kmanejo solo e Kmanejo irrigação, que consideram 

ações de manejo de solo e da água para irrigação, respectivamente. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES DO MODELO DE COBRANÇA  

A complexidade da cobrança pode acarretar em processos burocráticos e de difícil compreensão 

dos entes envolvidos. A necessidade de se ter sistemas de cobrança eficazes e condizentes com a 

realidade econômica, social e ambiental da bacia hidrográfica faz com que estudos sejam necessários 

para efetivação e adaptação deste instrumento. As alterações no modelo de cobrança da BHSF 

seguiram as atualizações de outros sistemas de cobranças, na tentativa de buscar soluções 

conhecidamente já bem-sucedidas, adaptando-as às realidades da região, a exemplo das metodologias 

adotadas na Bacia do rio Doce e do rio Piracicaba, Jundiaí e Capivari.  

A única alteração que ainda não foi praticada por nenhuma bacia hidrográfica é a substituição 

da base de cálculo na equação de lançamento de efluentes. Todas as bacias interestaduais ainda 

utilizam a carga orgânica de DBO ao invés da vazão de diluição. Alguns estudos foram elaborados 

durante o processo de atualização de seus sistemas, no entanto, em virtude da dificuldade técnica não 

foram alterados. Na tentativa de adaptar essa metodologia, houve um decréscimo considerado no PPU 

para lançamento, para que os valores cobrados pudessem ser postos em prática sem grande impacto 

ao usuário. A vazão de diluição a ser considerada em sistemas de cobrança não representa uma nova 

metodologia. Já foi proposta em outros estudos como em Ribeiro e Lanna (2003).  

 Muitas das dificuldades ou falhas identificadas pela ANA, AGB Peixe Vivo e por outros 

estudos como o de Assis, Ribeiro e Moraes (2018), Vera, Montenegro e Silva (2017) e Praes (2014), 

foram resolvidos no atual modelo de cobrança. Entretanto, a cobrança diferenciada para mineração e 

aquicultura em tanques redes, determinada para ser posteriormente elaborada desde 2010, ainda não 

foi estabelecida, embora um dos coeficientes de eficiência considere aspectos quanto a eficiência de 

uso da água para este setor. Além disso, a universalização da cobrança a todos os usuários e bacias 

afluentes, conforme determinado como uma das prioridades da cobrança pelo Plano da Bacia, também 

não foi elaborada. O modelo de cobrança corresponde apenas aos usuários que recebem outorga pela 

ANA para uso da água em mananciais federais. Os usuários de águas estaduais estão sujeitos às 

metodologias de cada estado quando existentes, ou não são cobrados quando não há cobrança. 

O novo sistema de cobrança da BHSF considera vários problemas na bacia que mereciam 

especial atenção para torná-la mais justo e eficiente, visando melhorar o atendimento aos objetivos 

para o qual foi criada – uso racional e valoração do bem de uso comum. Aperfeiçoamentos futuros 

precisam acontecer como a universalização da cobrança e a inserção de aspectos relacionados à 

escassez hídrica.  
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