
Revista Mineira de Recursos Hídricos está com chamada 
aberta para submissão de trabalhos científicos 

A Revista Mineira de Recursos Hídricos (RMRH), editada pelo Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (Igam), está com chamada aberta para 
submissão de trabalhos científicos para o segundo volume. O envio é 
exclusivamente por meio eletrônico, no , e são admitidos site do periódico
artigos científicos e notas técnico-científicas.

São aceitos trabalhos que abordam temas relativos a recursos hídricos, 
abrangendo as subáreas de planejamento integrado; instrumentos de 
gestão; tecnologia e problemas sanitários de irrigação; águas 
subterrâneas e poços profundos; hidrometeorologia; análises 
qualitativas e quantitativas; instrumentos econômicos; sistemas de 
informação; questões sociais relacionadas; regulação do uso; controle 
de enchentes e de barragens; sedimentologia; gestão pública; usos e 
reuso da água; aproveitamento hidrelétrico; direito e normas relativas 
aos recursos hídricos e temas correlatos.

As condições para submissão estão disponíveis no site da RMRH, na aba 
‘Submissões’, sendo admitido trabalhos originais e inéditos, que não 
estejam sendo avaliados por outra revista e que pelo menos um dos 
autores possua título de mestre ou doutor. No link, também está 
disponível para download o Template, de uso obrigatório, com instruções 
detalhadas sobre dados a serem enviados, seu formato, bem como 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que devem 
ser utilizadas.

http://comites.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/556-revista-mineira-de-recursos-hidricos-esta-com-
chamada-aberta
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http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2572-governo-de-minas-propoe-diretrizes-de-simplificacao-
da-cobranca-pelo-uso-da-agua

Minas Gerais conta agora com um modelo consolidado de cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos. A Deliberação Normativa 68/2021, publicada 
em abril pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), estabelece 
diretrizes e normas para que os comitês de bacias hidrográficas do 
Estado desenvolvam critérios de precificação pelo uso da água e 
simplifica a metodologia utilizada para definição dos valores cobrados.

A norma torna mais simples o cálculo de cobrança, que passa a ser 
obtido a partir da multiplicação da vazão outorgada, vazão medida ou 
carga de efluente lançado, pelo preço adotado em cada bacia 
hidrográfica. Foram também estabelecidos preços diferenciados de 
acordo com as zonas de criticidade do Estado, considerando a 
disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos, baseado no 
enquadramento dos corpos d’água e grau de intervenção dos usuários, 
seja mediante captação ou lançamento de efluentes.

Os recursos arrecadados com a cobrança são destinados aos comitês de 
cada bacia que originou o recolhimento e devem ser convertidos em 
ações de melhoria na gestão das bacias, como o financiamento de 
projetos hidroambientais, planos municipais de saneamento básico, 
entre outras medidas capazes de garantir o uso sustentável da água e a 
segurança hídrica.

Cada comitê terá autonomia para promover modificações de acordo com 
as especificidades e necessidades observadas localmente, desde que 
seguidas as diretrizes de preço mínimo, simplificação e zonas de 
criticidade para a cobrança.

Governo de Minas propõe diretrizes de 
simplificação da cobrança pelo uso da água

Fiquem ligados!

Os órgãos ambientais que integram o Sistema Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Sisema) deram um importante passo rumo à 
modernização e simplificação dos serviços prestados ao cidadão 
mineiro. Foi lançada, no dia 12/04, a versão 2.0 do Portal EcoSistemas, 
plataforma digital desenvolvida para agregar os serviços ambientais 
oferecidos pelo Estado. O pacote de atualizações prevê melhorias 
estruturais na usabilidade, segurança, estabilidade e gestão de dados, 
com unificação de informações de acesso aos serviços por meio de uma 
base de dados comum a todos os módulos disponíveis na plataforma.

A integração se dá a partir do Cadastro Único de Pessoas Físicas e 
Jurídicas (CADU) do Sisema e traz mais agilidade às solicitações 
realizadas, além de garantir maior assertividade às análises técnicas 
desenvolvidas pelos órgãos de controle ambiental do Estado.

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2569-sisema-apresenta-nova-versao-do-portal-
ecosistemas-e-otimiza-atendimento-ao-cidadao

Sisema apresenta nova versão do EcoSistemas e otimiza 
atendimento ao cidadão

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2567-sisema-lanca-portfolio-de-servicos-ambientais-para-
apoiar-prefeituras-de-minas

Foi lançado, no dia 09/04, um portfólio de serviços com programas, 
ferramentas e ações gerenciados pelo Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) para apoio às prefeituras 
mineiras. O encarte elencou 44 projetos que podem auxiliar os gestores 
na regularização ambiental nos municípios e no desenvolvimento 
sustentável das cidades. O lançamento foi feito durante a 1ª Oficina 
Sisema/AMM, capacitação voltada a gestores municipais realizada pelos 
órgãos de meio ambiente do Estado em parceria com a Associação 
Mineira de Municípios (AMM).

 O documento conta com projetos que são de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (Igam), Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e a 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG).

Em cada um dos projetos elencados no portfólio há uma descrição com a 
funcionalidade e aplicação e os contatos dos técnicos responsáveis 
pelas iniciativas nos órgãos do Sisema. 

Clique aqui para acessar o Portfólio de Serviços

Sisema lança portfólio de serviços ambientais para apoiar 
prefeituras de Minas

Oitenta e nove municípios que estão inseridos no território da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, em Minas Gerais, podem participar do 
4º edital do Programa de Tratamento de Águas Residuárias (Portratar). A 
ferramenta de gestão financiará, com a contrapartida das prefeituras 
e/ou comitês de bacias estaduais, obras para implementação ou 
ampliação de sistemas públicos de esgotamento sanitário. O intuito é 
promover a segurança hídrica na bacia do Rio Paraíba do Sul no Estado.

O Protratar é organizado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), entidade equiparada a 
Agência de Bacia do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (Ceivap), e tem o apoio técnico do Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (Igam). A quarta edição do programa foi lançada na 
primeira quinzena de março deste ano e as inscrições para concorrer ao 
edital encerram-se em 03 de maio.

Clique aqui para acessar o edital do Protratar

Edital do Protratar abre seleção para financiar obras de 
saneamento na Zona da Mata

http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/2582--edital-do-protratar-abre-selecao-para-financiar-
obras-de-saneamento-na-zona-da-mata
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