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DELIBERACAo NORMATIVA N° 24/2013

ANEXO I

MECANISMOS DE COBRANCA PELO usa DE RECURSOS HiDRICOS NA BACIA
HIDROGRARICA DO RIO PARA

Art. 1° A cobranga pelo uso da agua sera feita de acordo com a seguinte equagao

geral:

ValOftotal = (Valofcap + Valofcons + ValoflanC;+ Valof PCH+ ValOfaloc.ext + ValOfareia)

x Kgestao

• Valortotal= valor anual total de cobranga em R$ por ana a ser encaminhado para

cada usuario;

• Valorcap= valor definido no art. 2° deste Anexo I;

• Valoreons= valor definido no art. 3° deste Anexo I;

• ValOlianc;= valor de.finido no art. 4° deste Anexo I;

• ValorpCH = valor definido no art. 5° deste Anexo I;

• Valor aloeext= valor definido no art. 6° deste Anexo I;

• Valor areia= valor definido no art. 7° deste Anexo 1

• Kgestao= coeficiente que leva em conta 0 efetivo retorno a bacia do rio Para dos

recursos financeiros arrecadados com a cobranga pelo uso da agua.

§ 1° - 0 valor do Kgestaosera defi~ido igual a 1 (um) ;

a. na Lei de Diretrizes Orgamentarias para 0 ana subsequente nao estiverem

-incluidas as despesas relativas a aplicagao das receitas da cobranga pelo uso

de recursos hidricos dentre aquelas que nao serao objeto de limitagao de

empenho, de acordo com a legislagao aplicavel;
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b. houver 0 descumprimento, por parte do Instituto Mineiro de Gestao de Aguas -

IGAM do Contrato de Gestao celebrado entre 0 IGAM e a entidade equiparada a
Agencia de Bacia do Rio Para.

Art. 2° A cobran<;a pela capta<;ao de agua sera feita de acordo com a seguinte equa<;ao
basica:

• Valorcap = valor anual de cobran<;a pela capta<;ao de agua, em R$/ano;

• Qcap = volume anual de agua captado, em m3/ano,

• PPUcap = Pre<;oPublico Unitario para capta<;ao, em R$/m3;

• Kcap = coeficiente especifico de capta<;ao de agua.

• ~capclasse = coeficiente que leva em conta a c1asse de enquadramento do corpo

d 'agua no qual se faz a capta<;ao;

• Kt = Coeficiente que leva em conta as boas praticas de uso e conserva<;ao da

agua

§ 1° Para os segmentos do saneamento, da industria e da mineracao a

cobran<;a pela capta<;ao de agua superficial e subterranea sera feita de acordo com a

seguinte equa<;ao especifica:

• .Valorcap = valor anual de cobran<;a pela capta<;ao de agua, em R$/ano;

• Kout = peso atribuido ao volume anual de capta<;ao outorgado;

• Kmed"= peso atribuido ao volume anual de capta<;ao medido;

• Kmed extra = peso atribuido ao volume anual outorgado'e nao utilizado;
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• Qcap out = volume anual de agua outorgado, ou declarado pelo usuario enquanto

n80 houver outorga, em m3/ano;

• Qcap med = volume anual de agua captado, segundo dados de mediC;8o,em

m3/ano' ,

• PPUcap = Prec;o Publico Unitario para captaC;8o,em R$/m3;

• Kcap = coeficiente especifico de captaC;8odeagua.

a) quando (Qcap med / Qcap out) for maior ou igual a 0,70 e menor que 1,0, sera

adotado Kout = 0,20, Kmed = 0,80 e Kmed extra = 0, ou seja:

b) quando (Qcap med / Qcap out) for menor que 0,70 sera adotado Kout = 0,20,

Kmed = 0,80 e Kmed extra = 1, ou seja

Valorcap = [(0,20 X Qcapout+ 0,80 X Qcapmed) + 1x (0,70 X Qcapout- Qcapmed)] X

PPUcap X Kcap;

c}.quando n80 existir mediC;8ode volumes captados, sera adotado Kout = 1,

Kmed = ° e Kmed extra = 0, ou seja

d) quando (Qcap med / Qcap out) for maior que 1 sera adotado Kout = 0, Kmed = 1 e

Kmed extra = 0, ou seja

- § 2°. Para 0 segmento rural a cobranc;a pela captaC;8o sera de acordo com a
seguinte equaC;8o:
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Kcap classe = coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do

corpo d'agua no qual se faz a captayao;

Kt = Coeficiente que leva em conta as boas praticas de uso e conservayao da

§ 3°. Os co~ficientes Kcap sao fixados mediante criterio deliberado pelo

Comite do Rio Para, e mostrados no Anexo II, levando em considerayao, entre

outros fatores, os que seguem:

a. as especificidades de cada setor usuario de agua;

b. 0 enquadramento das aguas do corpo hidrico no qual e feita a captayao;

c. as boas praticas de uso e conservayao da agua adotadas pelo usuario de agua;

Art. 3° A cobranya pelo consumo de agua sera feita de acordo com a seguinte
equayao basica:

• Valorcons = valor anual de cobranya pelo consumo de agua em R$/ano;

• Qeons = volume anual consumido, em m3/ano;

• PPUeons = Prevo Publico Unitario para 0 consumo de agua, em R$/m3
;

• Keons = coeficiente especifico de consumo de agua

• Qeap = volume anual de agua captado, em m3/ano, conforme definido no § 10 do

_ artigo 1° desta deliberayao;

• Qlan<;: = volume anual de agua lanyado, em m3/ano, conforme definido no § 1° do

artigo 1° desta deliberayao.
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Na qual:

• Qeap = volume anual de agua captado, em m3/ano, (igual ao Qeap med OU igual ao

Qeap out, se nao existir medi<;ao, em corpos de agua de dominio do Estado de

Minas Gerais localizados na bacia hidrografica do rio Para);

• QeapT = volume anual de agua captado total, em m3/ano, (igual ao Qeap med OU

igual ao Qeap out, se nao existir medi<;ao, em corpos de agua de dominio do

Estado de Minas Gerais, da Uniao mais aqueles captados diretamente em redes

de concessionarias dos sistemas de distribui<;ao de agua);

• Q1anc;:T = volume anual de agua lan<;ado total, em m3/ano, (igual ao Q1anc;: med OU

igual ao Qlanc;:outldeelarado, se nao existir medi<;ao, em corpos d'agua de dominio do

Estado de Minas Gerais, da Uniao ou em redes publicas de coleta de esgotos);

§ 2° Para os usuarios que ten ham medi<;ao de vazoes utilizadas, 0 valor

consumido sera cobrado de acordo com os valores efetivamente medidos;

a) para 0 segmento de saneamento, quando nao houver medi<;ao, sera

adotado Ocons = Qeap e Keons = 0,20 ou seja

b) para 0 segmento de Industria e Mineral;(ao, quando nao houver medi<;ao,

sera adotado Keons = 0,70, ou seja

Esta alinea e justificada pelo Inciso II do artigo 40 da Delibera<;ao Normativa N°
24 I 2013 do Comite do Rio Para e valera ate 0 cumprimento deste inciso pela
Agencia de Bacia e a aprova<;ao do Comite da Baci~ Hidrogratica do Rio Para.
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c) para 0 segmento de irrigacao, a cobran<;:a pelo consumo de agua sera

feita de acordo com a seguinte equa<;:30:

Keens.irrig= coeficiente que visa, no caso da irriga<;:30,quantificar 0 volume de

agua consumido, conforme 0 sistema de irriga<;:30adotado, mostrado na Tabela

A do Anexo II; e

Kt = coeficiente que leva em conta a tecnologia de irriga<;:30adotada, mostrado
na Tabela 8 do Anexo II.

Ou ainda onde: Keens= K rural

K rural= coeficiente rural

d) para outros segmentos de usuarios da agua, os valores de Keensser30

fixados, levando em considera<;:30 cada setor de usuario de agua, entre os

seguintes:

• cria<;:30animal;

• outros usuarios;

Paragrafo Unico - Ate que os valores de Keenssejam fixados pelo Comite de

Bacia Hidrografica do Rio Para, sera adotado valor unitario: 1,0.

Art. 4° A cobran<;:apelo lancamento de efluentes sera feita de acordo com a seguinte

equag30:

• ValOrLan9= Valor anual de cobran<;:a pelo lan<;:amento de efluentes no meio

hidrico, em R$/ano;
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• Casub(i) = carga anual da substancia "i" efetivamente lan<;ada, em unidade/ano,

sendo a unidade compativel com 0 poluente selecionado;

• PPUlany(i)= Pre<;o Publico Unitario cobrado para lan<;amento da substancia "i",

em R$/m3;

• Klany(i)= coeficientes que levam em conta objetivos de qualidade de agua na

bacia relacionados ao poluente "i", estabelecidos no Plano Diretor de Recursos

Hidricos da Bacia Hidrogratica do Rio Para, ate que os valores de K1anysejam

fixados, adota-se 0 valor 1.

• Csub(i) = concentra<;80 media anual da substancia "i" no lan<;amento, em

unidade/m3
, sendo a unidade compativel com 0 poluente selecionado;

• Qlany = Volume anual de agua lan<;ado, em m3/ano (igual ao Q lane;;medou igual ao

Q1ane;;declarado,se nao existir mediyao).

§ 2° 0 valor da carga DBO (Demand a Bioquimica de Oxigenio) sera calculada

de acordo com a seguinte equa<;80;

• ValOrlany = valor anual de cobran<;a pelo lan<;amento de carga organica, em

R$/ano;

• CaOBO= (Coso X Q1any)= carga anual de DB05,20 lan<;ada, em Kg/ano;

• PPUlany= Pre<;oPublico Unitario para lan<;amento de.carga organica, em R$/Kg.
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§ 3° Nos casos em que 0 usuario comprovar por medigoes, atestadas pelo 6rg80

outorgante, em articulag80 com 0 6rg80 ambiental competente, que a carga de um

mesmo poluente presente no langamento de seus efluentes - respeitando-se 0

enquadramento no trecho de langamento - e menor que a carga do poluente presente

na agua captada de um mesmo corpo de agua, 0 calculo dos valores referentes ao

pagamento pelo langamento podera ser revisto, buscando-se uma compensag80 ao

usuario.

Art. 5° A cobranga pelo uso de recursos hidricos para fins de gera~ao de energia

eletrica por meio de Pequenas Centrais Hidreletricas - PCH sera feita de acordo com a

seguinte equag80:

• ValorpCH= valor anual de cobranga pela gerag80 de energia eletrica por meio de

PCH, em R$/ano;

• EH = energia anual de origem hidraulica efetivamente verificada, em MWh;

• TAR = Tarifa Atualizada de Referencia, relativa a compensag80 financeira pela

utilizag80 dos recursos hidricos, fixada, anualmente, por Resolug80

Homologat6ria da Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, em R$/MWh;

• K = igual a 0,0075.

Paragrafo unico - a implementag80 efetiva da cobranga de que trata este artigo

dependera de ato normativo da autoridade federal competente relativa as questoes

advindas da cobranga pelo uso de recursos hidricos para gerag80 hidreletrica por meio .

de PCH.

Art. 6~ A cobranga pelo uso de recursos hidricos referente a aloca~6es externas das

aguas da bacia do rio Para sera feita de acordo com a seguinte equag80:
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• Valoralocext= valor anual de cobranga pela alocagao externa das aguas da bacia,

em R$/ano;

• Qalocext= volume anual de agua captada e transportada da bacia hidrogratica do

rio Para para outras bacias; m3/ano;

• PPUa10cext= Prego Publico Unitario para alocagoes externa das aguas, em R$/m3

• Ka10cext= coeficiente espedfico para alocagao externa das aguas

Art. 7° Para efeitos desta Deliberayao, considera-se 0 caso espedfico da extracao de

areia em leito de cursos d' agua, 0 volume anual de agua captado do corpo hid rico

podera ser calculado de acordo com a seguinte equagao:

Na qual;

Qareia= Volume de areia produzido, em m3/ano;

R = razao da polpa dragada = 1,5 ;

Na qual;

Qareia= volume de areia produzido, em m3/ano;

U = teor de umidade de areia produzida medida no carregamento (relagao entre

o volume medio de agua e 0 volume medio de areia na mistura da polpa

dragada) = 0,1;
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DELIBERACAO NORMATIVA N° 24/2013

VALORES DOS PRECOS UNITARIOS E DE COEFICIENTES MUL TIPLICADORES
DE COBRANCA PELO usa DE RECURSOS HiDRICOS NA BACIA

HIDROGRARICA DO RIO PARA

TABELA 1 - VALORES DOS PRECOS PUBLICOS UNITARIOS (PPU)

Prec;o Publico Unitario PPU Unidade Valor (R$)

Captacao de agua bruta PPUcap m3 0,018
superficial e subterranea

Consumo de agua bruta PPUcons m3 0,034

Lancamento de efluentes PPUcarga (oBO) Kg 0,119

Classe de enquadramento dos Kclasse

corpos de agua

Especial e 1 1,1

2 1,0

3 0,9

4 0,8
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TERMO CLASSE Valores de Kclasse

1 1,1
•.

2 1,0

K cap classe
3 0,9

4 0,8

K = coeficiente metodo de irrigac;ao Ver a TABELA B
t

K Kcons.= rural

- Irrigac;6es Menores ou igual
a 3,0 ha que produzem

Alface, cebolinha, salsinha,
K rural = 0,15couve, repolho e outros.

-
- Usuarios no meio rural
(avicultura, suinocultura,
bovinocultura e outros)
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TABELA A - VALORES DE Kcons.irrig

Sistema de Irriga~ao Kcons.irrig

Gotejamento 0,95

Micro-aspersao 0,90

Piv6 Central 0,85

Tubos Perfurados 0,85

Aspersao Convencional 0,75

Sulcos 0,60

Inundac;ao ou sem informac;ao 0,50

Sistema de Irrigacao Kt

Gotejamento 0,05

Micro-aspersao 0,10

Piv6 Central 0,15

Tubos Perfurados 0,15

Aspersao Convencional 0,25

. Sulcos 0,40

Inundac;ao ou sem informac;ao . 0,50


