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Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na 5 

sede da AUD-Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em 6 

Camaquã-RS, reuniram-se para a 31ª Reunião Pública Extraordinária do Comitê de 7 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os Representantes das Entidades, a 8 

Diretoria do Comitê Camaquã e demais convidados conforme consta no livro de presenças. 9 

O quórum foi conferido e a mesa composta pelos senhores: Renato Taiffke Zenker – 10 

Presidente do Comitê Camaquã, Juliana Young – Vice-Presidente do Comitê Camaquã, 11 

Luiz Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do Comitê Camaquã, Andrise Lima – 12 

Membro da Comissão de Acompanhamento do Plano de Bacia do Camaquã-DRH, Almiro 13 

Bridi – Presidente do Conselho Diretor da AUD, Everton Pogozelski – Representante da 14 

Câmara de Vereadores de Camaquã e Silvio Rafaeli – Prefeito Municipal de Tapes. O 15 

Presidente Renato Zenker abriu a reunião agradecendo a todos pelas presenças e na 16 

sequência os senhores Everton Pogozelski, Almiro Bridi e Silvio Rafaeli, manifestaram-se 17 

cumprimentando os presentes. Seguindo a pauta, houve a explanação sobre a cobrança pelo 18 

uso da água, pelo engenheiro civil Antônio Eduardo Lanna, consultor da Gama Engenharia, 19 

que inicialmente apresentou um vídeo sobre a cobrança praticada na bacia do Rio São 20 

Francisco. A seguir falou que o instrumento de cobrança é executado nos Estados de São 21 

Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba, na bacia do Rio São Francisco e em algumas bacias 22 

de Minas Gerais, Espirito Santo e Paraná, no seguinte formato: cobrança pela captação de 23 

água outorgada e/ou medida, pelo consumo de água estimado entre a diferença da captação 24 

e o lançamento, e lançamento de poluição estimado ou medido. Os preços cobrados no ano 25 

de 2015, em captações de águas superficiais nas bacias do Paraíba do Sul, Piracicaba, 26 

Capivari e Jundiaí (PCJ) e São Francisco foram de R$ 0,01 (um centavo) por metro cúbico. 27 

Na bacia do Rio Doce foi de R$ 0,03 (três centavos) por metro cúbico. No caso de 28 

lançamentos de cargas orgânicas, nas bacias do Paraíba do Sul e do São Francisco cobraram 29 

o valor de R$ 0,07 (sete centavos) por quilograma, na bacia do PCJ o valor foi de R$ 0,10 30 

(dez centavos), e no Rio Doce o valor de R$ 0,16 (dezesseis centavos). O Sr. Lanna 31 

ressaltou que na maioria das bacias hidrográficas com cobrança pelo uso da água, o setor 32 

que mais paga é o de saneamento, seguido pela indústria. Em terceiro lugar encontra-se a 33 

mineração, em quarto a agropecuária, e depois os demais usos. No setor rural, a irrigação e a 34 

criação animal são os que menos pagam devido a um coeficiente aplicado na fórmula de 35 

cálculo que reduz o valor a ser cobrado, dependendo da bacia hidrográfica. Foi explicado 36 

pelo consultor que os valores e mecanismos de cobrança devem ser aprovados pelos comitês 37 

e homologados pelos Conselhos de Recursos Hídricos (Estaduais ou Nacional). No Rio de 38 

Janeiro, porém, uma lei proposta pelo executivo estadual implantou a cobrança em todo o 39 

Estado, tendo por referência o mecanismo e os valores adotados na bacia do Paraíba do Sul. 40 

Depois, falou sobre os instrumentos de planejamento e gestão previstos na Política Estadual 41 

de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (Lei 10.350/94), destacando que os valores 42 

arrecadados com a cobrança deverão ser destinados a aplicações exclusivas e não 43 

transferíveis na gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica de origem, podendo 44 

dispor até 8% (oito por cento) para o custeio do respectivo Comitê e Agência de Bacia, o 45 

que deve ser estabelecido no Plano de Bacia. Também falou que alguns Comitês vincularam 46 
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a cobrança a uma espécie de gatilho que garante o uso do recurso para a gestão dos recursos 47 

hídricos na bacia, de forma que se o governo contingenciar ou utilizar o recurso para outro 48 

fim, a cobrança é imediatamente interrompida. Na sequência o palestrante apresentou um 49 

simulador para apoio à cobrança pelo uso das águas e conclusões de que os preços 50 

praticados não impactam economicamente os usuários de forma relevante. O meio rural, 51 

devido ao coeficiente de abatimento, será o menos onerado entre todos os usuários, a 52 

irrigação do arroz seria impactada entre R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos) e R$ 53 

7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por hectare/safra, para lâminas entre 7.000 e 10.000 54 

metros cúbicos por hectare/ano, respectivamente, não considerando o mecanismo das bacias 55 

do PCJ. Com o mecanismo do PCJ, resultaria em valores entre R$ 80,00 (oitenta reais) e 56 

120,00 (cento e vinte reais) por hectare/safra. Na aplicação dos mecanismos de cobrança à 57 

bacia do Camaquã o setor de irrigação teria o maior percentual a pagar, em segundo seria a 58 

indústria, em terceiro o abastecimento humano e em quarto o consumo animal. O Sr. Lanna 59 

concluiu a apresentação dizendo que com o método do PCJ o potencial de arrecadação anual 60 

seria de R$ 29 milhões e os demais entre R$ 2,3 a 4,2 milhões. Após, os representantes das 61 

entidades do Comitê manifestaram-se aprovando um Grupo de Trabalho formado por Daire 62 

Coutinho – representante da FEDERARROZ (coordenador), Juarez Petry de Souza – 63 

representante do Sindicato Rural de Tapes, Ivo Lessa Silveira Filho – representante da 64 

FARSUL, Antônio Eduardo Lanna – representante da Gama Engenharia, Karla Leal Cozza 65 

– representante da CORSAN, Endrigo Cunha Ribeiro – representante da Associação 66 

Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim, Marcelo Ferreira – representante do IRGA, e 67 

Eder Leomar dos Santos – representante da AUD, com a finalidade de realizar o estudo dos 68 

critérios de cobrança pelo uso da água aplicáveis na bacia do Camaquã e posterior 69 

apresentação de relatório ao Plenário do Comitê. Finalizando, marcou-se a próxima reunião 70 

para o dia 22 de julho, em Caçapava do Sul, com pauta específica de apresentação e 71 

discussão sobre o projeto de mineração da empresa Votorantim no alto Camaquã. A reunião 72 

foi encerrada às dezessete horas. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que após 73 

lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã. 74 
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Luiz Rogério Silva da Silva    Renato Taiffke Zenker 77 

                  Secretário Executivo               Presidente 78 


