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Considerações básicas
(Lei Estadual nº 13199/1999)

Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - SEGRH MG (Art. 33)
•

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD;

•

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG;

•

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM;

•

Comitês de Bacia Hidrográfica - CBHs;

•

As Agências de Bacia ou Entidades equiparadas à
Agência.

Razões para a cobrança
A cobrança pelo uso de recursos hídricos visa (Art. 24):
•reconhecer a água como um bem econômico e dar ao
usuário uma indicação de seu real valor;
•incentivar a racionalização do uso da água;
•obter recursos financeiros para o financiamento de
programas e intervenções incluídos nos planos de
recursos hídricos;
•promover a defesa contra eventos críticos, que
oferecem riscos à saúde e à segurança públicas e que
causem prejuízos econômicos ou sociais.

Público usuário
•

Sujeita-se à cobrança pelo uso da água, segundo as
peculiaridades de cada bacia hidrográfica, aquele que
utilizar, consumir ou poluir recursos hídricos (Art. 24).

•

Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à
outorga (At. 23).

•

A cobrança pelo uso de recursos hídricos não recairá
sobre os usos considerados insignificantes, nos termos
do regulamento (Art. 26).

Deliberação Normativa CERH-MG Nº 09/2004
Usos insignificantes para a UPGRH PN2
Art. 1º - Captações e derivações de águas superficiais: até 1 litro/segundo.
Art. 2º - Acumulações superficiais: volume máximo de 5.000 m3.
Art. 3º - Poços manuais, surgências e cisternas: até 10 m3/dia.
§ 1º - Não se consideram poços tubulares: exigência de outorga.
Art. 5º - As definições de usos insignificantes quando determinadas pelos
Comitês de Bacia, suspendem a definição dos artigos anteriores.

Usos outorgados (Art. 23)
•

acumulações, as derivações ou a captação de parcela da água
existente em um corpo de água para consumo final, até para
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;

•

extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou
insumo de processo produtivo;

•

lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes
líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição,
transporte ou disposição final;

•

aproveitamento de potenciais hidrelétricos;

•

outros usos e ações que alterem o regime, a quantidade ou a
qualidade da água existente em um corpo de água.

Aplicação dos recursos (Art. 28)
Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de
recursos hídricos serão aplicados, na bacia hidrográfica
em que foram gerados e serão utilizados:
•92,5% no financiamento de estudos, programas,
projetos e obras incluídas no Plano Diretor de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica;
•7,5% no pagamento de custeio das entidades
integrantes do SEGRH-MG ou na Agência de Bacia e
despesas de monitoramento dos corpos de água.

Metodologia da cobrança

Precificação da água
1. Água disponível no ambiente como fator de
produção ou bem de consumo final;
final
2. Captação, regularização, transporte, tratamento e
distribuição de água (serviço de abastecimento);
3. Coleta, transporte, tratamento e destinação final de
esgotos (serviço de esgotamento sanitário);
4. Uso meio hídrico como receptor de resíduos.
duos

Atividades prévias
•

Ratificação e complementação das informações do cadastro de
outorgas - Irriplan Engenharia e Planejamento Agrícola;

•

Estudo da metodologia e avaliação dos impactos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos - Gama Engenharia de Recursos Hídricos;

•

Reuniões técnicas nos 20 municípios integrantes da Bacia do Rio
Araguari, para divulgação e discussão da metodologia;

•

Consultas públicas sobre o processo e metodologia de cobrança
(Araxá, Patrocínio e Uberlândia);

•

Cadastramento dos usuários na base do Cadastro Nacional de
Usuários de Recursos Hídricos - CNARH;

•

Referência: regime de uso outorgado - Portarias vigentes.

Portaria nº xxxxx / 2009
Autorização de direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.xxxxx/2008.
Outorgante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Outorgado: xxxxx, CPF
xxx.xxx.xxx-xx. Poço Tubular. Vazão Autorizada (m3/h): 33,0. Finalidade:
Irrigação de uma área de 22,2 ha através do método de pivô central, com
o tempo de captação de 20:00 horas/dia e 12 meses/ano. Prazo: 05 (cinco)
anos, com direito de requerer a renovação quando solicitado com
antecedência mínima de 90 dias antes do prazo de vencimento. Município:
xxxxxxxxx. Obrigação do Outorgado: Respeitar as normas do Código de
Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como
cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Diretora Geral
do IGAM.

Portaria nº xxxxx / 2009
Autorização de direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.xxxxx/2006 Renovação de Portaria. Outorgante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
Outorgado: xxxxxxxx, CPF xxx.xxx.xxx-xx. Poço Tubular. Vazão Autorizada
(m3/h): 12,0. Finalidade: Irrigação de uma área de 30 ha através do método
de mangueira, tripa/ xique-xique, com o tempo de captação de 20:00
horas/dia sendo 14 dias no mês de abril, 21 dias no mês de maio, 28 dias
nos meses de agosto, setembro e outubro. Prazo: 05 anos, com direito de
requerer a renovação com antecedência ..... Município: xxxxxx. Obrigação do
Outorgado: Respeitar as normas . .

, bem como cumprir integralmente a

condicionante descrita na portaria. Diretora Geral do IGAM.

Portaria nº xxxxx / 2009
Autorização de direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.xxxxx/2008 Renovação de Portaria. Outorgante: Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
Outorgado: xxxxx. CPF: xxx.xxx.xxx-xx. Curso d’água: Córrego xxxxx.
Vazão Autorizada (l/s): 12,8. Finalidade: Irrigação de uma área de 62,6
ha através do método de gotejamento, com o tempo de captação de
20:00 horas/dia nos meses de maio à novembro e volumes máximos
mensais de 28.570 m³ nos meses de maio, julho, agosto e outubro,
27.648 m³ nos meses de junho, setembro e novembro. Prazo: 05 anos,
com direito de requerer a renovação com antecedência mínima de 90 dias.
Município: xxxxx. Obrigação do Outorgado: Respeitar as normas . . .
Diretora Geral do IGAM.

Portaria nº xxxxx / 2009
Autorização de direito de uso. Prc.xxxxx/2008. Outorgante: IGAM. Outorgado:
xxx, CPF xxx.xxx.xxx-xx. Curso d’água. Vazão Autorizada (l/s): 80,0.
Finalidade: Consumo humano, dessedentação de animais e irrigação de
uma área de 80 ha através do método de pivô central, com o tempo de
captação de 08:00 horas/dia nos meses de novembro à abril, 15:00
horas/dia no mês de maio, 18:00 horas/dia nos meses de junho à outubro
sendo 15 dias nos meses de novembro à fevereiro, 20 dias nos meses de
março e outubro, 25 dias nos meses de abril à setembro e volumes
máximos mensais de 34.560 m³ nos meses de novembro à fevereiro,
46.080 m³ no mês de março, 57.600 m³ no mês de abril, 108.000 m³ no mês
de maio, 129.600 m³ nos meses de junho à setembro, 103.680 m³ no mês
de outubro. Diretora Geral do IGAM.

Preços Públicos Unitários

Progressividade
•
•
•

80% dos PPUs, nos primeiros 12 meses;
90% dos PPUs, do 13º ao 24º mês;
100% dos PPUs, a partir do 25º mês, inclusive.

Fórmula de cobrança
Valortotal = (Valorcap + Valorcons + Valorlanç DBO) x
Kgestão
$total= [(Volcap x PPU x kcap) + (Volcons x PPU) + (Vollanç DBO x PPU x klanç)]

Obs.:
•Kgestão = 1, em condições normais de cobrança;
•Kgestão = zero, em caso de ato de contingenciamento;
Valortotal = zero

Simulação de cobrança
Setor de Saneamento
•População atendida: 50.000 habitantes
•Captação: 3.394.500 m³ / ano
•Consumo: 678.900 m³ / ano
•Lançamento: 2.715.600 m³ / ano
•Carga orgânica: 0,054 kg DBO/hab/dia
•Eficiência ETE: 80%
•Unidade consumidora: 30.000 contas
Valor da cobrança: R$ 142.678,50 / ano
Repasse: R$ 0,396 / mês / conta

Simulação de cobrança
Setor de Irrigação (valores médios)
•Captação: 6.000 m³/ha/ano
•Sistema: pivô central convencional
•Consumo: considerado em função da eficiência do sistema
(pivô convencional = 85% eficiência)
•Lançamento: não considerado (apenas o doméstico)
•Carga orgânica: não considerada (apenas o doméstico)
Valor da cobrança: R$ 23,40/ha/ano

Sistema de
Gerenciamento de
Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Araguari

Previsão de arrecadação
•
•
•

Usuários outorgados total: 1.066
Volume total captado: 364 mil m³ / ano
Faturamento total: R$ 5,7 milhões / ano
Segmento

Usuário

Captação

Cobrança

Abastecimento

2,5 %

22 %

38 %

Indústria

7,5 %

21 %

39 %

Mineração

2,3 %

2%

1%

Irrigação

51,0 %

51 %

16 %

Criação animal
Outros usos

13,2 %
23,5 %

2%
3%

1%
5%

Principais Problemas
•

Retirada de água em excesso e degradação dos cursos d’água;

•

Modificação do meio ambiente (ocupação de áreas de preservação
com diminuição da cobertura vegetal, erosão, salinização do solo,
impermeabilização excessiva);

•

Ocupação desordenada do solo urbano;

•

Falta de coleta e tratamento de esgoto doméstico e industrial;

•

Disposição

inadequada

do

lixo

e

outros

domésticos;
•

Drenagem pluvial ineficaz ou inexistente;

•

Uso inadequado do entorno dos reservatórios;

•

Contaminação por agroquímicos.

resíduos

sólidos

Programas do Plano Diretor
•

Recuperação da qualidade e quantidade das águas;

•

Monitoramento de águas;

•

Análise da disponibilidade hídrica;

•

“Produtor de Água”;

•

Servidão ambiental;

•

Sustentabilidade urbana;

•

Conscientização e educação ambiental.

Contexto normativo
•
•
•

Resolução CBH nº 12/2009
Resolução CBH nº 14/2009
Deliberação CERH-MG nº 184/2009

•
•
•

Nota Técnica IGAM/GECOB nº13/2009
Resolução Conj. SEF/SEMAD/IGAM nº 4179/09
Manual de procedimentos técnicos para aplicação de
recursos da cobrança - IGAM/2009
Manual econômico-financeiro da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos - IGAM/2009
Contrato de Gestão ABHA/CBH/IGAM

•
•

Agência de Bacia
cbh@cbharaguari.com.br

abha@cbharaguari.com.br

