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RESUMO 
 

Este projeto tem objetivo de realizar um estudo para o aprimoramento da Cobrança pelo uso de 

recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, por meio da proposição de inclusão de novos 

parâmetros de lançamento de efluentes. A realização da pesquisa justifica-se 1) pela 

necessidade de inclusão de outros parâmetros de lançamento de efluentes, além da Demanda 

Bioquimia de Oxigênio; 2) menor custo da pesquisa em relação a uma contratação e 3)  aumento 

do capital intelectual da instituição para melhoria do serviço público. A metodologia proposta 

para realização deste estudo consiste em 1) composição de uma base de dados (secundários ou 

prestados diretamente pelos usuários); 2) proposição de mecanismos e valores alternativos (com 

base no levantamento bibiliográfico); 3) avaliação de impacto e viabilidade, 4) discussão no 

âmbito dos comitês até a implantação. Espera-se que o estudo contribua para uma maior 

equidade na cobrança entre os setores usuários e no incremento de valores arrecadados para 

serem aplicados em projetos em prol da bacia.    

 

Palavras-chave: Recursos Hídricos; Cobrança; Comitê de Bacia Hidrográfica   
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RÉSUMÉ 

 

 

Ce projet cible le développement de la recherche dans le cadre de l'amélioration de la 

rendevence sur l'utilisation des ressources en eau dans l'Etat du Minas Gerais (CRH / MG), en 

vue de son perfectionnement. La recherche est est justifiée par l'importante 1) compte tenu de 

la nécessité de l'inclusion d'autres paramètres de décharge des effluents sur l’eau, en plus de la 

demande biochimique en oxygène ; 2)  le moindre coût de la recherche par rapport à l'embauche 

et ; 3) il y aura l'augmentation du capital intellectuel de l'institution en améliorant le service 

public. La méthodologie proposée pour cette étude consiste en 1) la composition d'une base de 

données (secondaire ou fournie directement par les utilisateurs) ; 2) proposition de mécanismes 

et de valeurs alternatives (sur la base de l'enquête bibliographique) ; 3) l'évaluation de l'impact 

et la faisabilité ; 4) discussions au sein des comités jusqu'à la mise en œuvre. On espère que 

l'étude contribuera à une plus grande équité dans de cet outil de gestion de l’eau parmis les 

secteurs utilisateurs et à l'augmentation des valeurs collectées à appliquer dans les projets en 

faveur du bassin. 

 

 

Mots Clés : Resouces Hidriques; Rendevence ; Comités 

  



6 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto tem o objetivo realizar um estudo para o aprimoramento da Cobrança pelo 

uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, por meio da proposição de inclusão de 

novos parâmetros de lançamento de efluentes. Além disso, tem-se como objetivos específicos: 

1) compor base de dados contendo outros parâmetros de lançamento de efluentes, a partir de 

informações fornecidas pelos empreendimentos localizados em bacias em que a cobrança foi 

implantada; 2) desenvolver mecanismos alternativos de cobrança que considerem outros 

parâmetros além da DBO; 3) avaliar os impactos e a viabilidade da implantação da cobrança 

desses parâmetros; 4) aprovar os novos mecanismos de cobrança de lançamento. 

A realização da pesquisa é importante tendo em vista que a Cobrança no Estado de 

Minas Gerais atualmente contempla apenas a captação, o consumo e a carga orgânica, baseada 

na Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. Todavia, a DBO não é representativa de varios 

setores produtivos, como a mineração, por exemplo, o que faz com que o instrumento não seja 

isonômico. Assim, é de extrema importância a realização desta pesquisa para identificação de 

outros parâmetros que possam ser cobrados, além da identificação das metodologias a serem 

utilizadas no cálculo.  

Ademais, uma contratação desta proporção custaria ao Estado um montante financeiro 

significativamente maior do que a execução por meio da pesquisa acadêmica. Esta, por sua vez, 

realizada dentro da instituição pública, permitirá a troca de exeriências e de conhecimentos 

entre pesquisadores e servidores. Vale ressaltar que esta experiência permitirá o 

desenvolvimento da expertise no âmbito do corpo técnico da instituição, contribuindo para sua 

difusão e aprimoramento, bem como para o aperfeiçoamento e eficiência no serviço público.  

Para tanto, pretende-se alcançar com este estudo a composição de uma base de dados de 

lançamento de efluentes, a proposição de metodologias alternativas e a sua avaliação de impacto 

e viabilidade. A base de dados será construída a partir de dados pré-existentes tais como a 

Declaração de Carga Poluidora, dados de licenciamento, Cadastro Nacional de Usuários de 

Recursos Hídricos (CNARH), dentre outras, bem como de dados prestados diretamente pelos 

usuários por meio de convocação do Igam.  

Além disso, o estudo deverá abordar as metodologias utilizadas em outros países a partir 

de levantamento bibliográfico sobre o tema. Esse levantamento juntamente com a base de dados 

tornará possível a proposição de metodologias alternativas. Estas deverão ser avaliadas com 

base: 1) no impacto sobre o usuário de recursos hídricos, considerando estimativas de custos 
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dos empreendimentos e da base de dados;  e 2) na viabilidade, considerando o potencial de 

arrecadação obtido por meio da base de dados.   

Este trabalho está organizado em 6 capítulos, sendo o primeiro deles a Introdução ao 

tema que apresenta os objetivos e a justificativa. O segundo capítulo apresenta o referencial 

teórico sobre a cobrança de recursos hídricos, considerando a sua origem, fundamentos e o 

estado de implantação no estado de Minas Gerais. Já o terceiro capítulo faz uma breve 

caracterização da área de estudo.  

O detalhamento da metodologia a ser utilizada é apresentada no quarto capítulo. Por 

fim, os critérios para a execução físico-financeira, englobando os atores envolvidos, recursos 

necessários, orçamento, viabilidade, cronograma e como se dará a gestão e acompanhamento 

do projeto serão abordados no quinto capítulo.  

O sexto e sétimo capítulos apresentam, respectivamente, as conclusões do Projeto e as 

referências utilizadas. Por fim, o Apêndice, capitulo 8, traz uma proposta de chamamento 

público e termo de referência para a contratação dos bolsistas que, resumidamente, apresenta 

os prazos, forma e requisitos necessários para inscrição dos candidados, bem como os critérios 

para classificação e escolha dos mesmos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As metodologias de cobrança pelo uso de recursos hídricos adotadas no Brasil são muito 

semelhantes, com pequenas diferenciações nos mecanismos e valores. Em geral, cobra-se a 

captação, o consumo e o lançamento de efluentes, sendo este último baseado apenas na DBO, 

a qual representa muito bem a poluição gerada pelo esgotamento sanitário, mas não é 

representativa da poluição gerada por vários outros setores produtivos. Outros parâmetros de 

lançamento como fósforo, sólidos totais dissolvidos, dentre outros, não são objeto de cobrança, 

privilegiando assim setores produtivos, cujo efluente principal não é a carga orgânica.  

Em função disso, durante o processo de discussão da cobrança, tem-se questionado a 

necessidade de ampliar a gama de parâmetros a serem cobrados. Isso, evidentemente, tornaria 

a cobrança mais isonômica, uma vez que todos os setores produtivos seriam contemplados com 

a cobrança e não somente aqueles que lançam carga orgânica, como é o caso do saneamento, 

que atualmente é o setor que responde pela maior parte da arrecadação. Ademais, os demais 

setores produtivos, ao não pagar pela poluição gerada, não contribuem para o propósito de 

compensar a sociedade pela água indisponível e não são incentivados a fazer um uso racional 

dos recursos hidricos. No entanto, verifica-se que, após 8 anos do início da cobrança em Minas 

Gerais, não houve iniciativas para a referida inclusão.  

Desta forma, este projeto tem como objetivo geral a realização de um estudo para o 

aprimoramento da Cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, por meio 

da proposição de inclusão de novos parâmetros de lançamento de efluentes.  Os objetivos 

específicos do estudo são: 

I. compor base de dados contendo outros parâmetros de lançamento de 

efluentes, a partir de informações fornecidas pelos empreendimentos 

localizados em bacias em que a cobrança foi implantada;  

II. desenvolver mecanismos alternativos de cobrança que considerem outros 

parâmetros além da DBO; 

III. avaliar os impactos e a viabilidade da implantação da cobrança desses 

parâmetros; 

IV. aprovar os novos mecanismos de cobrança de lançamento. 

 

 

 



10 

 

As justificativas para a realização deste estudo vão desde a necessidade de 

conhecimento dos parâmetros de lançamento em Minas Gerais e de atualização de estudos 

existentes com a participação dos comitês, até a importância de capacitação do órgão gestor, da 

redução de custos e de incentivo ao desenvolvimento técnico-científico.   

A implantação da cobrança de outros parâmetros além da DBO exige o conhecimento 

detalhado acerca dos tipos de efluentes lançados por cada tipo de empreendimento e dos tipos 

de metodologias que poderão ser adaptados ao contexto mineiro. Já houve iniciativa por parte 

do IBIO em realizar um estudo como esse, por meio da contratação de um estudo, executado e 

entregue pela FUNARBE em 2012. No entanto, o estudo, hoje defasado, foi de âmbito teórico, 

não havendo esforços à época para a sua implementação. Além disso, o referido estudo indicou 

uma metodologia específica para cada tipo de necessidade de aprimoramento, não propondo 

alternativas para que o comitê pudesse discutir e avaliar o melhor cenário.  

Nesse sentido, um estudo elaborado concomitamente às discussões favorecerá todo o 

processo na medida em que as novas proposições serão incorporadas e avaliadas pela equipe do 

projeto. Além disso, de forma inovadora, pretende-se uma discussão em nível de estado e com 

participação dos usuários, permitindo uma integração de ideias que possam culminar com o 

melhor cenário.  

O projeto é ainda justificado pela necessidade de disponibilidade total da equipe 

envolvida. Todavia, atualmente o Igam dispõe de equipe técnica que, apesar de capacitada para 

o desenvolvimento dessas atividades, não está disponível para a execução em tempo integral, 

uma vez que a demanda de operacionalização da cobrança já implantada ocupa a maior parte 

do tempo. Assim, a execução direta pelo Igam será comprometida devido aos processos de 

rotina.  

Para sanar esse problema, o órgão gestor tem como opção a contratação de uma 

consultoria especializada no assunto. No entanto, em geral os trabalhos executados por meio de 

Consultoria são feitos com pouca participação da contratante, que apenas avalia os produtos 

entregues e operacionaliza a proposta.  

Cabe destacar que a participação do órgão gestor é vital nesse processo devido à 

experiência com as estratégias de implantação e operacionalização e ainda pelo conhecimento 

dos limites (técnicos e orçamentários) existentes para a sua execução. Ao mesmo tempo, o 

protagonismo do órgão neste estudo será de extrema relevância para aumentar o capital 

intelectual da instituição contribuindo assim para o desenvolvimento da gestão. 
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Nesse sentido, um projeto de pesquisa composto por bolsistas contratados para esse fim 

sob a coordenação da equipe técnica do órgão gestor é uma alternativa que tem se mostrado 

bastante eficaz. Muitos projetos de pesquisa desenvolvidos pela Fundação Estadual de Meio 

Ambiente – Feam em parceria com instituições de pesquisa como a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC) foram bastante exitosos. 

Tais parcerias são de extrema importância pois conciliam os conhecimentos e 

experiências acadêmicas, vitais para o desenvolvimento técnico-científico, com o trabalho 

operacional executado pela administração pública. Infelizmente, esse tipo de parceria ainda é 

pouco explorada pelo Igam, que tem muito a ganhar em termos de desenvolvimento de seus 

processos.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O primeiro marco legal instituído com objetivo de gerir as águas no território brasileiro 

é o Código das Águas. Os principais avanços do referido documento legal se referem à 

prioridade de uso para as primeiras necessidades da vida, à determinação de concessão 

obrigatória para a derivação de águas a serem utilizadas nas atividades agrícolas e industriais 

no caso de utilidade pública e autorização nos demais casos e à punição prevista para aqueles 

que degradarem as águas tornando-as nocivas. Embora constituísse um importante instrumento 

jurídico, considerado bastante avançado para a época, o referido código apresentava 

instrumentos de caráter setorial privilegiando o “aproveitamento industrial das águas” e 

“aproveitamento racional” da “energia hidráulica” na maior parte dos artigos (BRASIL, 1934). 

Na década de 1980, conjugando as experiências nacionais de gestão às discussões no 

plano internacional, o setor elétrico arrefece, abrindo espaço para as ações de caráter ambiental. 

Neste período os investimentos internacionais no Brasil destinados ao financiamento de 

construção de hidrelétricas são significativamente reduzidos, voltando a ser investidos na 

década seguinte para apoiar a melhoria ambiental das cidades. (TUCCI, HESPANHOL e 

CORDEIRO NETTO, 2001, p. 147)  

No final desta década, a promulgação da Constituição Federal de 1988 lança as bases 

para a efetivação de mecanismos de gestão ambiental. O texto constitucional, tendo como base 

o direito de todos ao meio ambiente equilibrado (art. 225), incumbe ao poder público uma série 

de normas capazes de efetivar o disposto neste artigo. Algumas dessas obrigações foram 
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anteriormente previstas no artigo 23, quais sejam a proteção ao meio ambiente, o combate à 

poluição e a preservação de florestas, fauna e flora (BRASIL, 1988).  

Grande avanço com relação à gestão de recursos hídricos pode ser atribuído à previsão 

da criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e à definição de 

critérios para outorgas de direito de uso, criado uma década depois, a partir da promulgação da 

Lei Federal nº 9.433/97. 

A Lei das Águas, como ficou conhecida a Lei Federal nº 9.433/97, traz como 

fundamentos, princípios e diretrizes: gestão integrada, descentralizada e participativa; o 

reconhecimento da água como um direito e como recurso dotado de valor econômico, sobre o 

qual existem prioridades de uso; a valorização dos usos múltiplos e a adoção de uma unidade 

territorial de gestão, etc. (BRASIL, 1997).  

Tais princípios também foram incorporados à Política Estadual de Recursos Hídricos 

em Minas Gerais, instituída inicialmente pela Lei Estadual 11.504/1994, substituida 

posteriormente pela Lei Estadual nº 13.199/1999. Dentre estes, talvez o mais polêmico tenha 

sido o valor econômico, dado pela instituição da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos como 

instrumento de gestão. Todavia, a introdução de mecanismos econômicos se tornou uma 

necessidade haja vista a superexploração do meio ambiente (e dos recursos hídricos) não 

computados nas relações de mercado: 

 

Os custos ambientais geralmente não são captados nas relações de mercado devido à 

indefinição de direitos privados de propriedade: o custo da degradação não incide 

sobre os degradam, mas recai sobre a sociedade como um todo e gerações futuras. Em 

outras palavaras, o uso do meio ambiente gera externalidades (custos ambientais) não 

captados pelo sistema de preços e, portanto, externos às funções de custo e de 

demanda. Consequentemente, o mercado não gera incentivos apropriados para o uso 

eficiente dos recursos naturais, os quais, tratados como recursos livres o de custo 

muito baixo, tendem a ser superexplorados (MOTTA e MENDES, 1995 apud 

MACIEL JR, 2004) 

 

Tal questão poderia ser, ao menos em tese, solucionada com a adoção dos princípios 

usuário-pagador e poluidor-pagador, por meio dos quais se estabelece um preço a pagar tanto 

pelo uso da água quanto pela poluição que é gerada, levando-se em conta, o uso e a poluição a 

tornam indiponível para outros usuários: 

 

A cobrança pelo uso da água fundamenta-se nos princípios do “poluidor-pagador” e 

“usuário-pagador”. De acordo com o princípio “poluidor-pagador”, se todos têm 

direito a um ambiente limpo, deve o poluidor pagar pelo dano que provocou. Havendo 

um custo social proveniente de uma determinada atividade, esse deve ser internalizado 

ou assumido pelo empreendedor. Ou seja, se uma indústria exerce determinada 
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atividade e com isso causa poluição ou degradação de um rio, o custo da despoluição 

deveria ser assumido por essa indústria. Segundo o princípio “usuário-pagador”, paga-

se pela utilização da água, em detrimento dos demais. Na verdade, o poluidor não 

deixa de ser um usuário, que se utiliza desse recurso para diluir e transportar efluentes. 

Todavia, existe essa diferença doutrinária, embora a cobrança recaia sobre um e outro. 

(GRANZIERA, 2000, p.74) 

 

  

Além da compensação proveniente do uso e da poluição causados, o instrumento 

também pode ser abordado pelo princípio econômico de oferta e procura. Considerando esse 

princípio, em tese, os valores tenderiam a crescer com o aumento da escassez hídrica, 

impulsionando os setores a investirem em tecnologias capazes de otimizar o uso e reduzir o 

lançamento de poluentes. Desta forma, seria possível atingir um dos objetivos da política de 

recursos hídricos que é a razionalização do uso da água. De acordo com Lanna e Braga (2006):  

 

...os usuários de água deverão ter disposição para pagar os custos crescentes de sua 

disponibilização. Isso determina uma seleção “natural” que resultará em 

racionalização do uso com estímulo à redução de desperdícios e transações, intra ou 

extramercado, fazendo com que preponderem os usos com maior disposição a pagar. 

(LANNA e BRAGA, 2006 p.608) 

 

Para atingir o propósisto de racionalização, almejada pelas leis que instituíram a 

cobrança, seria necessário que os preços fossem regulados pela demanda e disponibilidade 

hídricas. Todavia, talvez por questões técnica/operacionais, esse tipo de conceito não foi 

introduzido nos mecanismos atuais, cujos critérios são adotados para a bacia como um todo. De 

maneira simplificada a metodologia aprovada pode ser descrita como:  

 

Base de cálculo x Preço x Coeficientes 

 

Os coefientes tem o objetivo de reduzir ou majorar o valores dependendo do uso ser 

considerado mais ou menos racional. Por exemplo, o coefiente que considera a classe de 

enquadramento onde é realizada a captação tende a ser maior quanto melhor for a classe de 

enquandramento, ou seja, o usuário que capta água de uma classe especial, tende a pagar mais 

do que aquele que capta de curso d’água de classe 4.  

Já os preços, são estabelecidos para água captada, consumida (captada e não devolvida 

ao curso d’água) e por carga poluente. Alguns comitês estabelecem preços diferenciados para 

captação de água superficial e subterrânea. No caso da bacia do rio das Velhas, o comitê decidiu 

por manter o mesmo preço, mas acrescentou um valor ao coeficiente de enquadramento para 
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água subterrânea. Ainda em relação aos preços, há comitês que estabeleceram previamente o 

aumento progressivo dos preços, tais como os comitês das bacias do rio Doce e do rio Pará 

(afluente do rio São Francisco). Já na bacia do rio das Velhas decidiu-se por aprovar um preço 

específico deixando para aprimorá-los no futuro.  

Por fim, a base de cálculo pode ser entendida como o tipo de uso que se está cobrando,  

ou seja a quantidade de água (m³/ano) que é: captada de um determinado curso d’água ou de 

um aquífero; consumida (ou seja a parcela da água captada que não é devolvida ao curso d’água) 

ou transposta; e ainda a quantidade de carga poluente que lançada em corpos hídricos.  

Interessante observar que para a cobrança do lançamento de efluentes, ou seja da carga 

poluidora lançada em corpos hídricos, há previsão em todos os comitês para o seu 

aprimoramento no futuro com a inclusão de outros parâmetros. No caso do CBH-Velhas, a 

metodologia aprovada já deixou expressa essa necessidade, como pode ser observado na 

fórmula abaixo, definida pelo artigo 5º da DN 03/2009: 

 

ValorLanc = Σ{CAsubs(i) x PPULanc(i) x KLanc(i)}, sendo i=1, ...,n. 

 

A fórmula dada pelo referido artigo 5º determinou que o valor de lançamento seria 

então dado pelo somatório do valor da cobrança da carga de n substâncias. No entanto, no anexo 

da deliberação, o comitê definiu que seria objeto de cobrança a carga orgânica, dada pela 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, indicando um prazo no artigo 7º do anexo, para que 

a Agência apresentasse proposta para a inclusão de novos parâmetros:  

 

7. A Agência de Bacia ou Entidade Equiparada, no prazo de até dois anos após o início 

dos repasses dos recursos advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, deverá 

propor ao CBH-Velhas o aperfeiçoamento da cobrança pelo lançamento de efluentes, 

incluindo outros parâmetros na equação apresentada no artigo 5º desta Deliberação 

Normativa. (DN CBH-VELHAS 03/2009 - anexo) 

 

Avaliando as metodologias existentes, verifica-se que os preços são atribuídos a toda a 

bacia, não havendo previsão de cobrança diferenciada para porções da bacia em que haja 

desequilíbrio entre a demanda e a disponibilidade hidrica, conforme Tabela 1. 

Além disso, as regras de mercado não são adotadas no processo de implementação do 

instrumento. De acordo com a Lei Estadual nº 13.199/1999, compete ao respectivo Comitê de 

Bacia Hidrográfica propor a metodologia de cálculo e os valores a serem cobrados pelos usos 

da água.  
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Tabela 1 – Mecanismos e valores (R$) utilizados para cálculo da cobrança por bacia 

 

Segundo o relatório de implementação da cobrança na bacia do rio das Velhas, foram 

realizadas várias reuniões no período de dezembro de 2008 a julho de 2009 entre Camara 

Técnica específica, grupos de trabalhos criados para esse fim e representantes de cada setores 

usuários de recursos hídricos (indústria, mineração, saneamento, irrigação, etc) até a proposta 

final aprovada pelo comitê por meio de uma deliberação normativa,  que é então submetida à 

apreciação e aprovação pelo CERH-MG.  (IGAM, 2009). 

Como um instrumento sujeito a negociação pelos setores interessados e pela sociedade 

civil organizada, o que tem se verificado são preços incapazes de induzir ao uso racional da 

água, uma vez que o valor pago é substancialmente inferior ao necessário para investimentos 

que tornem o uso mais eficaz. Esta situação é bastante diversa daquela apresentada no primeiro 

estudo para a implantação da Cobrança no Brasil, feito em 1988, com o Projeto Rio Doce, 

resultante de acordo de cooperação técnica entre o Brasil e a França. “O objetivo dessa 

cooperação consistiu em simular o funcionamento técnico, econômico e institucional de uma 

Agência de Bacia com base no modelo francês e propor um sistema adaptado à realidade sócio-

econômica brasileira.” (MACIEL JR, 2004, p. 69).  

Ainda segundo Maciel Jr (2004), no âmbito deste projeto, considerou-se para a 

simulação da arrecadação a hipótese de iniciar a cobrança com valores baixos, correspondendo 

Coeficientes Tipologia Velhas Araguari 
Preto/ 

Paraibuna 
Piracicaba** 

Preço 

Água superficial (m³/ano)      0,01                                  0,01                         0,01              0,03  

Água subterrânea (m³/ano)      0,01                              0,0115                         0,01              0,033  

Consumo (m³/ano)      0,02                                  0,02                         0,02                 -    

DBO (KG/ano)      0,07                                  0,10                         0,07              0,16  

Classe de  

Enquadramento 

Classe Especial      1,15                                  1,15                         1,0              1,15  

Classe 1      1,15                                  1,15                         1,0              1,1  

Classe 2      1,00                                  0,90                         0,90              1,00  

Classe 3      0,90                                  0,90                         0,90              0,90  

Classe 4      0,70                                  0,70                         0,70              0,80  

Subterrânea    1,115                                  1,00                       1,2              1,00  

Finalidade 

Mineração com rebaixamento      0,50                                     -                              -                   -    

Mineração sem rebaixamento      0,75                                     -                              -                   -    

Irrigação    0,025   *                       0,5            0,05  

Criação animal e aquicultura    0,025                                  0,20                       0,5            0,05  

*Depende do sistema de irrigação 

** Dados vigentes em 2018 

Fonte: CBH Velhas (2009); CBH Araguari (2009(; CBH Piracicaba (2012); CBH Preto/Paraibuna (2014 ) 
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a 10 a 20% dos índices franceses, que atingiriam 100% num horizonte de 17 anos. Os índices 

de cobrança utilizados no projeto são os contantes da Tabela 2. 

 

Tabela 2 Índices de cobrança utilizados no Projeto Rio Doce 

Uso Parâmetro e Unidade 1 ano 17 anos 

Poluição industrial       

Matérias oxidáveis US$ por kg 13,3 61,2 

Sólidos suspensos US$ por kg 6,7 30,9 

Matérias inibidoras US$ por kg 0,2 1 

Cidades de grande porte    
Tratamento de esgotos US$ por habitante/ano 0,9 6,1 

Coleta de esgotos US$ por habitante/ano 0,9 6,1 

Água potável US$ por habitante/ano 10  
Cidades de médio porte       

Tratamento de esgotos US$ por habitante/ano 0,9 6,1 

Coleta de esgotos US$ por habitante/ano 0,9 6,1 

Água potável US$ por habitante/ano 9 9 

Populações rurais US$ por habitante/ano 0 0 

Uso da Terra       

Recuperação das florestas naturais US$ por 100ha/ano 300 500 

Proteção de flores cultivadas US$ por 100ha/ano 2000 3500 

Proteção de solos agrícolas e pastagem US$ por 100ha/ano 500   

Uso da água       

Indústria, agricultura e hidroeletricidade US$ por 1000 m³/ano 5 5 
        Fonte: Maciel Jr. (2004) 

 

Entretanto, após a implantação da cobrança na referida bacia em 2012, o que se verificou 

foi um cenário totalmente diferente, em que são cobradas a captação de água (superficial e 

subterrânea), a transposição de bacia e a carga orgânica, obtida por meio da Demanda 

Bioquímia de Oxigênio (DBO). É possível observar uma discrepância entre o número de 

parâmetros propostos pelo Projeto Rio Doce, que previa cobrança específica, por exemplo, para 

o uso industrial (matérias oxidáveis, sólidos suspensos e matérias inibidoras) e o que é 

efetivamente cobrado, ou seja, a carga orgânica.   

Como resultado, tem-se que a cobrança de lançamento de efluentes onera sobretudo o 

setor de saneamento. Nesse sentido, cabe mencionar, a título de exemplo, que as atividades de 

mineração e metalurgia, segundo Rubio & Peres (2006, p. 447), “geram efluentes contendo 

colóides, reagentes quimicos, ânions, metais pesados dissolvidos, sólidos em supensão, dentre 
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outros”. Ou seja, essas atividades estariam, ao menos em tese, sendo beneficiadas, pois o tipo 

de efluente caracterísico das mesmas não são objeto de cobrança. 

Outro exemplo que se faz necessário mencionar é a irrigação. Esta atividade econômica 

pode acarretar impactos sobre a qualidade das águas tanto superficiais quanto subterrâneas. 

Segundo Teles e Domingues (2006), a irrigação pode contribuir com o assoreamento dos cursos 

d’água, bem como no comprometimento da qualidade da água em função dos processos 

erosivos que carreiam sedimentos e contaminantes provenientes de agrotóxicos. Ainda segundo 

os autores, quando se utilizam métodos de irrigação por superfície como sulcos, faixas e 

inundação, é possível que os agroquímicos sejam carreados para o perfil do solo por meio da 

percolação.  

O Instituto BioAtlântica (IBIO), entidade que exerce as funções de agência de bacia no 

rio Doce,  contratou em 2012 um estudo com objetivo de propor o aprimoramento da cobrança 

na respectiva bacia. O estudo aponta, dentre outras, a necessidade de cobrança de outros 

parâmetros além da DBO e faz um levantamento de metodologias utilizadas em outros países. 

Como resultado final, foi proposta a utilização de um Equivalente Populacional Limitante 

(EPL), resultante da seleção do EP (que representa a poluição teoricamente gerada por um 

habitante em um dia) que apresente o valor que comprometa o maior volume de água (IBIO, 

2013).  

Todavia, o estudo contratado até o momento não foi implantado, prevalecendo assim os 

mecanismos aprovados em 2011. É possível argumentar que a falha tenha origem justamente 

em função do estudo ter sido feito de forma dissociada do processo de implantação.  

Como resultado das negociações, os preços são comandados pela baixa disposição a 

pagar. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em relatório 

divulgado em 2017, atribui a isso a ausência de estudos que demonstrem o valor econômico 

gerado pela água, que poderia ser útil na avaliação de impacto real dos instrumentos 

econômicos.  

 

Em alguns casos, a falta de dados ou projeções sobre a capacidade de pagamento dos 

usuários e as necessidades mais amplas da bacia levaram a optar por valores 

geralmente similares entre as diferentes bacias e que não refletem as condições locais. 

A situação atual reflete a pouca disposição de cobrar ao invés de problemas de 

capacidade de pagamento. (OCDE, 2017, p.160) 

 

Nas bacias dos rios das Velhas e Araguari, a dificuldade na obtenção de dados sobre os 

custos fez com que os impactos da implantação da cobrança fossem calculados considerando-
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se dados secundários. Para o setor de saneamento, por exemplo, foram consideradas as tarifas 

médias, a arrecadação total e as despesas com serviços conforme dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) em 2006 (IGAM, 2009).  

Vale ressaltar que mesmo com dados secundários, a realização de estudos econômicos 

de impacto, capacidade de pagamento, arrecadação, etc. são de suma importância para a 

implementação dos intrumentos econômicos. Segundo a OCDE (2017), muitos benefícios 

podem ser obtidos com esse tipo de estudo:   

 

Avaliações econômicas fornecem o quadro inicial dentro do qual se inicia uma 

discussão sobre os potenciais benefícios – ou oportunidades perdidas – para a 

comunidade com regras alternativas de alocação, quem ganha e quem perde, as 

possíveis necessidades de compensação e ordens de grandeza. Esta informação pode 

apoiar discussões sobre o custo de oportunidade do uso da água, ou o custo da 

poluição; como esses custos devem ser alocados entre diferentes categorias de 

usuários de água. As análises econômicas podem ajudar a investigar detalhadamente 

o impacto da cobrança pelo uso de recursos hídricos sobre a capacidade de pagamento 

e a competitividade. (OCDE, 2017) 

 

Como se nota, as recomendações dessa organização vão no sentido de se aprimorar todo 

o instrumento com inclusão de outros parâmetros e atualização dos preços, indicando a 

importância dos estudos econômicos que avaliem o impacto sobre  a capacidade de pagamento 

e a competitividade.   

 

 

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Localizado na região sudeste do Brasil, o estado de Minas Gerais é estratégico nos 

contextos sócio-econômico, geopolítico e ambiental do país, tendo em vista a sua posição 

central abrangendo grande parte das bacias hidrográficas compartilhadas com outras unidades 

federativas. Essa configuração espacial define “os principais agentes politicos com os quais o 

governo mineiro terá que interagir na definição de sua política de aproveitamento das águas das 

principais bacias que drenam seu território” (MINAS GERAIS, 2011, p. 12). 

Além disso, devido à concentração populacional e de atividades econômicas, Minas 

Gerais acaba exercendo o papel de articulador das malhas rodoviárias e ferroviárias com as 

diferentes regiões do país. Em termos de recursos hidricos, destaca-se também a importância 

de algumas hidrovias como as dos rios Paraná e São Francisco (MINAS GERAIS, 2011). 
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Sob a ótica geoambiental abriga em seu território três dos grandes biomas brasileiros, 

sendo eles a Caatinga,  Mata Atlântica e o Cerrado, este último de maior interesse quando se 

pensa em cenários de desenvolvimento ligados à expansão da agricultura moderna. Em relação 

à Caatinga, destacam-se as bacias do São Francisco, Jequitinhonha e Pardo. Já a Mata Atlântica 

está presente em algumas bacias muito importantes como a do rio Doce.  Chega a “bordejar a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo um bioma onde se localizam grandes 

mineradoras e siderúrgicas do Estado”  (MINAS GERAIS, 2011, p. 8).  

No que diz respeito à gestão de recursos hídricos, o Estado encontra-se dividido em 36 

Unidades de Gestão e Planejamento de Recursos Hídricos – UPGRH. Essas unidades 

administrativas tem como objetivos orientar o planejamento, estruturação e formação dos 

comitês e subsidiar a elaboração dos planos e dos demais instrumentos de gestão (MINAS 

GERAIS, 2002).  

Em relação ao nível de implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, 

Santos et. al. (2018), avaliaram a cobrança, outorga, sistemas de informação, enquadramento e 

planos diretores. Verificou-se que dentre as 36 UPGRHs do Estado, apenas quatro possuem 

todos os instrumentos de gestão avaliados implementados, conforme Figura 1. Cabe ressaltar  

que tais UPGRHs, são aquelas localizadas próximas a grandes centros urbanos, intensamente 

exploradas, com comprometimento ambiental significativo e com participação popular mais 

intensa e CBHs mais atuantes (SANTOS et. al, 2018). 

 

Figura 1 - Nivel de Implementação dos instrumentos de gestão por UPGRH 

 

                Fonte: SANTOS et. al, 2018 
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No que se refere especificamente à Cobrança, esta vem sendo implantada de forma 

gradativa, tendo sido iniciada em 2010 nas bacias dos rios das Velhas, Araguari e 

Piracicaba/Jaguari; em 2012 nas bacias afluentes ao rio Doce; em 2014 nas bacias afluentes ao 

rio Paraíba do Sul e em 2017 na bacia do rio Pará, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Evolução da Implementação da Cobrança em Minas Gerais 

 
       Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas, 2017 

 

Apesar do instrumento não ter sido implantado em todo o Estado, verifica-se que sua 

área de abrangência representa 26,4% do território do Estado, conforme dados do Portal dos 

Comitês e Censo IBGE (2010) disponíveis na Tabela 3. Além disso, o número de municípios 

contemplados com a Cobrança totaliza 436, o que representa 51,1% dos municípios do Estado. 

Esse percentual sobe para 53,3% quando se compara os dados de população.  
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Tabela 3 - Dados sobre as bacias em que a cobrança foi implementada 

Bacia 

Federal 

Bacia 

Estadual 
Área 

Nº de 

municípios 

Nº de 

sedes 

População 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 

Doce 

Piranga 17562 77 62 711.026 480.882 230.144 

Piracicaba 5.686 21 17 761.356 721.107 40.249 

Santo 

Antônio 10.774 29 23 181.421 114.180 67.241 

Suaçuí 21.544 48 41 568.973 419.452 149.521 

Caratinga 6.708 29 25 325.648 252.844 72.804 

Manhuaçu 8.977 27 23 300.320 191.797 108.523 

São 

Francisco 

Pará 12.233 34 27 732.755 657.133 75.622 

Velhas 27.857 51 44 4.403.860 4.291.475 112.385 

Paranaíba Araguari 21.500 20 13 914.842 869.454 45.388 

Paraíba 

do Sul 

Preto/ 

7.199 30 22 636.902  596.013  33.669 Paraibuna 

Pomba/ 

13.519,06 65 58 837.509 691.796 132.136 Muriaé 

PCJ Piracicaba 1.159,46 5 4 63.720 47.733 15.987 

Total 154.718 436 359 10.438.332 8.737.853 1.083.669 

Minas Gerais 586.528 853 853 19.597.330 16.715.216 2.882.114 

% 26,4% 51,1% 42,1% 53,3% 52,3% 37,6% 

Fonte: Portal dos Comitês (2018) e IBGE (2010)  

 

Os dados demonstram que a parcela do Estado em que o instrumento encontra-se 

implantado é a região mais populosa, um dos fatores que gera pressão sobre os recursos 

hídricos. O restante do Estado necessita de criação de uma estratégia ou planejamento que 

viabilize a implantação do instrumento.  
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4. METODOLOGIA 

 

Propõe-se uma parceria entre o Igam e uma entidade de financiamento de pesquisa que 

permita a contratação de bolsistas visando o apoio técnico-científico para o alcance do objetivo 

e das metas estipuladas. Esse apoio será importante no sentido de se considerar um balanço 

entre visão acadêmica e a técnico-administrativa do órgão gestor. Os bolsistas atuarão sob a 

coordenação do Igam, que terá a função de conduzir o trabalho dentro de um padrão possível 

de ser implementado, considerando-se as limitações técnicas e orçamentárias.  

Para a execuão do projeto, este foi subdivididido em etapas, as quais são apresentadas 

na  

Figura 3. 

 

Figura 3 - Etapas de execução do projeto 

 

   Fonte: a autora (2018) 

 

A seguir será apresentado o detalhamento de cada etapa necessária ao cumprimento dos 

objetivos do projeto.  
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4.1 Composição de base de dados  

 

Para a realização do estudo será imprescindível conhecer os tipos de efluentes lançados 

por cada setor usuário. Para tanto, propõe-se o levantamento de dados prestados pelos 

empreendimentos às instituições oficiais, como por exemplo, as Declarações de Carga 

Poluidora, os relatórios elaborados para o licenciamento ambiental, dados de cumprimento de 

condicionantes de outorga, Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, 

bem como outros estudos disponíveis.  

As informações obtidas nessa etapa deverão compor uma base de dados que deverá ser 

consistida pela equipe do projeto. Nesta etapa, caso seja necessário, a equipe do projeto poderá 

realizar algumas visitas técnicas para maior conhecimento de algumas atividades. Assim, 

propõe-se o levantamento das tipologias de atividades econômicas com seus efluentes mais 

representativos,  a fim de identificar subbacias que poderão ser alvo de coleta de dados em 

campo. Para tanto, os bolsistas poderão recorrer aos bancos de teses, dissertações e artigos 

acadêmicos que tratem sobre o assunto.  

“Ter acesso a dados confiáveis sobre o uso da água é um pré-requisito para que os 

instrumentos econômicos (incluindo cobrança pelo uso de recursos hídricos) possam 

potencialmente gerar eficiência no uso da água.” (OCDE, 2017).  O tratamento das informações 

é importante a fim de verificar inconsistências, além de realizar a padronização das mesmas. 

Assim, nesta etapa deverão ser corrigidos erros de coordenada geográfica, adequação das 

unidades de medida; comparação com as amostras obtidas em campo; conversão para carga 

poluidora na unidade de medida adequada. Desta forma, com a base de dados consistida, será 

atingido objetivo específico I. 

 

4.2 Estudo comparativo de Cobrança  

 

Além da base de dados, é necessário estabelecer como será feito o cálculo, avaliando, 

por exemplo, se a cobrança será feita a partir de cada poluente ou se será adotado um 

mecanismos de ponderação entre os mesmos. Evidentemente, cabe ao comitê decidir a fórmula 

que será aplicada na referida bacia. No entanto, o estudo deverá apontar as diversas 

possibilidades para que o comitês possa discutir e deliberar.  

Para tanto, recomenda-se conhecer melhor as metodologias de cobrança aplicadas em 

âmbito internacional. Desta forma, deverá ser realizada pesquisa bibliográfica sobre a cobrança 
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de poluentes em outros países, em especial a França, cujo modelo foi inspiração para a gestão 

de recursos hídricos no país.  Deverão ser verificados não somente os parâmetros cobrados, 

como também a forma e preços utilizados no cálculo e a arrecadação obtida, se possível. 

Eventualmente, o estudo poderá apontar as diferenças entre a cobrança nos diferentes países.  

Este estudo deverá nortear a continuidade da pesquisa, apontando quais dos parâmetros 

podem ser objeto de cobrança para o estado de Minas Gerais, dadas as possíveis divergências 

em termos de atividades econômicas. Nesse sentido, perfil econômico de cada região do estado 

poderá subsidiar ou mesmo conduzir as avaliações seguintes que culminarão com a proposição 

dos novos mecanismos.  

 

4.3 Avaliação preliminar de impacto e arrecadação 

 

Será necessário avaliar o impacto e a viabilidade da implantação de cada uma das 

metodologias avaliadas nas etapas anteriores. De forma a determinar os impactos sobre o 

usuário, propõe-se que seja feito um levantamento dos principais custos envolvidos em cada 

tipo de atividade econômica. Haja vista a dificuldade na obtenção de dados primários relativos 

aos custos, a equipe do projeto poderá utilizar dados secundários.  

A partir dos levantamentos anteriores será possível elaborar um simulador que contenha 

a base de dados, bem como os mecanismos e valores obtidos durante as etapas descritas nos 

itens 4.1 e 4.2, respectivamente. O referido simulador deverá permitir de forma exploratória, o 

cálculo do potencial de arrecadação e do impacto financeiro para os setores. Já nesta etapa a 

equipe do projeto poderá indicar as metodologias mais apropriadas para a realidade mineira.  

A proposição de mais de uma metodologia servirá de base para a discussão com o comitê 

de bacia, que estabelecerá a cobrança na bacia, cumprindo-se assim, os objetivos específicos II 

e III, sendo este último de forma parcial. A sua plenitude se dará com as discussões no âmbito 

dos comitês, discriminada no item 4.4.  

 

4.4 Discussões e aprovação da Cobrança 

 

Os estudos descritos nos itens anteriores constituirão importante suporte para dar início 

ao processo de discussão do aprimoramento da Cobrança de lançamento de efluentes no Estado 

de Minas Gerais. Esta será a etapa de maior duração dentro do projeto uma vez que envolve um 
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processo de contextualização e conciliação de interesses entre os diversos setores que poderão 

ser afetados positiva ou negativamente.  

Com o objetivo de iniciar as discussões, propõe-se a realização de um Workshop para 

apresentação do estudo e levantamento de proposições a serem trabalhadas com os comitês. A 

ideia é que o evento não se restinja aos representantes de comitês, mas englobe a participar da 

sociedade em geral, universitários, pesquisadores, etc.  

Em seguida, serão iniciadas as reuniões com as camaras técnicas dos comitês, onde serão 

discutidas as propostas levantadas no estudo e no workshop. Cada nova proposta ou adaptação 

sugerida deverá ser avaliada a partir do simulador que indicará a sua viabilidade. 

Adicionalmente, o simulador deverá ser adaptado para que cada usuário possa simular o 

impacto sobre o seu empreendimento utilizando custos reais.  

Tendo em vista se tratarem de vários comitês no Estado, propõe-se a otimização das 

mesmas a partir de Câmaras Técnicas Integradas – CTIs.  Isso poderia ocorrer, por exemplo, 

nas bacias dos rios Doce e Paraíba do Sul, que contemplam 6 e 2 bacias mineiras 

respectivamente. A previsão de reuniões em cada bacia está discriminada na Tabela 4. O 

número de reuniões previstas para a bacia do rio Doce é maior devido ao número de comitês 

instalados. Por isso, mesmo com a integração é possível que haja maior dificuldade na 

conciliação dos interesses.  

 

Tabela 4 – Número de reuniões  a serem relizadas por tipo e bacia 

Tipo de reunião Doce Araguari Velhas Paraíba do Sul Pará Total 

Câmara técnica  20 10 10 10 10 60 

Setorial - Saneamento 2 2 2 2 2 10 

Setorial - Rural 2 2 2 2 2 10 

Setorial - Mineração 2 2 2 2 2 10 

Setorial - Indústria 2 2 2 2 2 10 

Reunião CBH 12 2 2 2 2 20 

Reunião CTIL/CTIG 1 1 1 1 1 5 

Reunião CERH 1 1 1 1 1 5 

Total de reuniões 42 22 22 22 22 130 
  Fonte: a autora, 2018 

 

Além disso, todos os cenários discutidos poderão ser alvo de avaliação pelos setores 

usuários de recursos hídricos (saneamento, industria, mineração, agropecuária), que poderão 

apresentar propostas alternativas, considerando-se peculiaridades dos mesmos, impacto, 
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capacidade de pagamento, etc.. Assim, prevê-se a realização de no mínimo duas reuniões por 

segmento em cada bacia para apresentação das propostas e contrapropostas.  

Em relação às plenárias dos comitês, propõe-se a realização de duas reuniões por bacia, 

sendo uma no início, para apresentação do projeto e formação dos grupos de trabalho, e outra 

no final, para fins de deliberação sobre os mecanismos e valores. As deliberaçoes deverão então 

ser encaminhadas para avaliação das Câmaras Técnicas de Instrumentos de Gestão (CTIG) e 

Institucional e Legal (CTIL), que compõem o CERH. Para esta etapa serão apresentados os 

estudos elaborados, bem como parecer técnico do Igam.  

Os pareceres das referidas câmaras técnicas são levados ao plenário do CERH para 

deliberação final. Desta forma, cumpre-se o objetivo específico IV  

 

4.5 Operacionalização 

 

A operacionalização da Cobrança envolve, de maneira resumida, o cadastramento para 

a obtenção dos dados reais, cálculo dos valores e emissão de boletos. Para a obtenção dos dados, 

dever-se-á promover uma campanha de cadastramento. Para tanto, o Igam convocará os 

usuários a prestar as informações num período específico. Caberá à equipe técnica do projeto 

criar o formulário com as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos da referida 

campanha.  

A divulgação da campanha contará com o apoio da Assessoria de Comunicação – 

(ASCOM) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentárvel 

(Semad), para criação de folder e divulgação nas principais redes sociais. A divulgação também 

poderá ser feita por meio dos Comites, do Fórum Mineiro de Comitês e de entidades parceiras 

tal como a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).   

De forma a dar celeridade ao processo, propõe-se que a campanha seja realizada durante 

o período de discussão da cobrança. Isso acarretará como vantagem a possibilidade de utilização 

de dados reais na avaliação de impacto e viabilidade antes da aprovação da cobrança.  

No que diz respeito aos cálculos e geração dos boletos, estes somente podem ser feitos 

após a aprovação da cobrança pelo CERH. No entanto, cabe esclarecer que há períodos 

específicos para que isso ocorra no Estado. Assim, podem não ocorrer imediatamente à 

aprovação, tendo que se adequar ao calendário do Igam que possam ser efetivadas. 
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5 EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

 

5.1 Atores envolvidos 

 

A implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos, embora muitas vezes 

conduzida pelo Estado, através dos órgãos gestores de recursos hídricos, deve ser fruto de um 

pacto entre o poder público, os usuários e a sociedade civil. Nesse sentido, as fortes e ínumeras 

discussões ocorridas no âmbito dos comitês de bacia, demonstram o caráter participativo da 

gestão das águas. 

Nesse sentido, um estudo como esse não pode ser apenas técnico e voltado para a 

viabilidade de implantação. O apoio dos integrantes do sistema é fundamental para sua eficácia. 

Assim, o estudo deverá buscar apoio dos usuários na prestação das informações necessárias 

para sua realização. O comitê de bacia também deverá apoiar a ideia uma vez que a ele cabe a 

proposição de mecanismos e valores que serão submetidos à aprovação do CERH-MG. Assim, 

seu apoio é fundamental para que o todo o trabalho não seja inóquo.  

As entidades equiparadas para exercer as funções de agência de bacia, braço executivo 

dos comitês, também podem/devem atuar como parceiras nesse processo.  Essa parceria pode 

ir além da logística que as mesmas exercem enquanto secretaria executiva dos comitês, mas 

também oferecendo apoio de corpo técnico especializado.  Para dar um exemplo prático, pode-

se avaliar uma parceria órgão gestor/agência/comitê, criando-se uma rubrica específica no plano 

de aplicação dos recursos arrecadados para custeio das possíveis reuniões necessárias para 

discussão. 

Outras parcerias fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa são a Fundação de 

Meio Ambiente (Feam)  e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável  (Semad). 

Essas entidades, integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Sisema) podem atuar na disponibilização de dados de carga poluidora e de licenciamento, 

essenciais para a identificação dos tipos de efluentes lançados.  

 

5.2 Recursos Necessários 

 

Para a execução do presente projeto serão necessários um conjunto de recursos 

humanos, financeiros, equipamentos, dentre outros listados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Recursos Necessários para a execução do projeto 

Recursos Quant. Fonte 

Bolsista com formação em Engenharia Ambiental, 

com mestrado na área de recursos hídricos.  1 Projeto 

Bolsista com formação em área ambiental com pós-

graduação em recursos hídricos 1 Projeto 

Estagiário de Engenharia ambiental 2 Projeto 

Computadores  4 Contrapartida 

Veículo para viagens 1 Contrapartida 

Espaço para realização de eventos/reuniões A definir Contrapartida 

Coordenador 1 Contrapartida 

Analista Ambiental para acompanhamento 1 Contrapartida 

 Fonte: a autora, 2018 

 

5.3 Orçamento 

 

Os custos relativos ao projeto forma estimados considerando-se os valores das bolsas 

ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), bem como na 

estimativa de reuniões e vistitas técnicas a serem realizadas no âmbito do projeto. Os demais 

recursos comporão a contrapartida do Estado. Os valores estão discriminados na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Orçamento do projeto 

Recursos/Atividade Código Quant 
Valor  

unitário 
(R$) 

Total  (R$) 

Bolsa de Especialista Visitante I – (mestrado) BPE-II  12 
          

2.852,43  
    

34.229,16  

Bolsa de Especialista Visitante I – (especialização) BPE-III 12 2.377,03 
    

28.524,36  

Bolsa de Iniciação Científica - BIC BIC 24 
              

400,00  
      

9.600,00  

Diárias para município especial  33.90.14 
      

145  
              

210,00  
    

30.520,00  

Diárias para demais municípios  33.90.14 
      

291  
              

150,00  
    

43.600,00  

Total       
 

146.473,52  
 Fonte: a autora, 2018 
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5.4 Viabilidade 

 

O aperfeiçoamento da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, por meio do incremento 

de outros parâmetros de efluentes, será feito considerando as bases de dados disponíveis nos 

órgãos de outorga e licenciamento e ainda contará com as informações a serem prestadas pelas 

empresas, por meio de uma campanha de cadastramento. Tal campanha, descrita no item 4.5 é 

viável uma vez que não envolverá grandes custos para o Estado já que o próprio usuário será 

responsável por prestar as informações a partir de um sistema de cadastramento, a ser indicado 

oportunamente. Vale ressaltar que já foram realizadas outras campanhas nos mesmos moldes 

para implantação da cobrança.  

É preciso considerar que, conhecendo os efluentes, é tecnicamente possível propor uma 

forma para se cobrar, devendo o estudo indicar a melhor forma de fazê-lo. Ressalta-se que a 

pesquisa apontará os caminhos possíveis, dentro da realidade brasileira, no entanto, a escolha 

do método será objeto de negociação entre os poder público, usuários e sociedade civil, não 

sendo possível, portanto, apontá-los de antemão.  

Ainda assim é possível concluir pela sua viabilidade técnica, uma vez que outros 

parâmetros que não a DBO já são objeto de cobrança em outros países. A França, por exemplo, 

já em 1992, fazia a cobrança de matérias em suspensão, oxidáveis, nitrogenadas e inibidoras, 

além de sais solúveis (LANNA & BRAGA, 2006).  

No que se refere aos aspectos financeiros, o Projeto aqui proposto poderá buscar 

recursos oriundos de linhas de pesquisa para o pagamento de bolsistas tais como: 

 Fundo de Recursos Hídricos (CT-HIDRO);  

 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq);  

 Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

(PROGESTÃO); 

 Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) 

 

O orçamento do projeto mostra que a previsão de custos com o projeto é de 

R$146.473,52, considerando as bolsas de pesquisa e iniciação científica, bem como as diárias 

para viagens. Verifica-se que o montante é bastante inferior ao que seria necessário para a 

contratação de uma consultoria. A título de comparação,  a contratação de uma consultoria para 



30 

 

a elaboração dos estudos de metodologia de cobrança na bacia do rio das Velhas, ainda em 2009 

teve um custo total de R$300.000,00.  

Ainda que o projeto seja viável financeira e tecnicamente, é preciso considerar os riscos  

na sua execução que poderão comprometer a sua qualidade, prazo de entrega e até mesmo 

impedir a sua finalização. Em se tratando de um estudo envolvendo o órgão gestor de recursos 

hídricos e uma entidade de pesquisa, os riscos envolvidos, constantes da Tabela 7, podem estar 

relacionados à natureza distinta das duas instituições, à bucracia ao comprometimento de 

verbas. 

 

Tabela 7 Relação de riscos e soluções propostas para o projeto 
  Problemas associados Soluções 

Dificuldade de 

preenchimento dos 

requisitos necessários na 

seleção de bolsistas 

Demora na contratação e atraso 

no cronograma 

1) Melhorar a divulgação das vagas;  

2)Revisão da classe de bolsista solicitado 

Saída do bolsista do projeto 

Descontinuidade das atividades e 

atraso no cronograma devido à 

necessidade de fazer nova 

seleção e novo treinamento 

1) Previsão de quadro de reserva no processo 

seletivo, tornando desnecessária nova seleção;  

2) Exigência de conhecimento prévio sobre 

cobrança pelo uso de recursos hídricos no 

processo seletivo 

Dificuldade do órgão gestor 

em cumprir o cronograma 

de coordenação do projeto 

devido às demandas de 

rotina 

Atraso na entrega dos produtos 

com prorrogação de contrato e 

com isso necessidade de 

desembolso acima do previsto 

1) Previsão de atividades que possam ser 

realizadas enquanto a coordenação avalia a 

entrega anterior;  

2) Subdivisão dos principais produtos em 

entregas menores; 

3) Previsão de mais de um técnico do órgão 

gestor no projeto; 

Dificuldade de 

compreensão do bolsista do 

funcionamento dos órgãos 

públicos 

Realização de propostas 

inexequíveis considerando-se os 

recursos humanos e financeiros 

da administração pública 

1) Realização de treinamento sobre 

administração pública;  

2) Exigência de conhecimento prévio sobre 

administração pública no edital 

Dificuldade de obtenção de 

informações por parte dos 

empreendedores 

Comprometimento do 

prosseguimento do projeto 
1) Ampla divulgação do projeto 

Falta de repasse para 

pagamento dos bolsistas 
Interrupção do projeto 1) Apoio de entidades parceiras 

 Fonte: a autora, 2018 
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5.5 Cronograma  

 

A execução de todo o projeto está prevista para 18 (dezoito) meses, 12 (doze) dos quais 

contemplarão o estudo e discussão da cobrança, até a sua aprovação pelos comitês. Os meses 

restantes são para formação da equipe e operacionalização efetiva da Cobrança. O tempo 

necessário para cada etapa e sub-etapa está disponível na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Cronograma de execução do Projeto 

Etapa Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Composição da equipe                                     

     - Seleção dos bolsistas                                     

     - Contratação dos bolsistas                                     

     - Capacitação                                     

Planejamento                                      

Proposição de mecanismos de cobrança de lançamento 

  Estudo comparativo de cobrança                                      

     - Revisão bibliográfica                                      

     - Composição de quadro comparativo                                     

  Composição da base de dados                                     

     - Revisão bibliográfica                                      

     - Coleta de dados secundários                                     

     - Realização de visitas técnicas                                     

     - Tratamento da base de dados                                     

  Avaliação de impacto e arrecadação                                     

     - Elaboração do simulador                                     

     - Avaliação                                     

Discussão com os comitês 

  Workshop                                     

  Reuniões                                     

     -  CTIs e/ou GTs                                     

     - Setoriais                                     

     - Plenárias                                     

Deliberações 

    CBHs                                     

    CTIG/CTIL (CERH)                                     

    CERH                                     

Operacionalização                                     

  Campanha de cadastramento                                     

  Cálculo da cobrança                                     

  Geração dos boletos                                     

Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 Elaboração do EAP                   

  Relatório de acompanhamento                                     

  Relatório final                                     

Fonte: a autora, 2018 



32 

 

Esclarece-se que o período do projeto não é coincidente com o período de duração das 

bolsas uma vez que várias atividades são de responsabilidade do órgão gestor, não competindo 

aos bolsistas e estagiários. 

 

5.6 Gestão, acompanhamento e avaliação  

 

Para garantir o cumprimento do projeto propõe-se criação da Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP), que é “a decomposição do projeto em partes menores (fases, atividades ou 

tarefas) para facilitar o gerenciamento. Resumindo, a EAP é a “quebra” do projeto” 

(ALEXANDRE, 2016, p.32). O objetivo é permitir o acompanhamento da execução de cada 

uma das etapas dentro dos prazos e custos definidos. Desta forma, qualquer desvio em relação 

ao planejado poderá ser facilmente identificado e mitigado.  

O cronograma do projeto já especificou algumas etapas de forma mais geral. No entanto, 

as mesmas podem ser melhor subdividas quando se iniciar o projeto. O cronograma prevê, por 

exemplo, a entrega de um relatório de acompanhamento a cada 4 meses. Nesse caso, o primeiro 

relatório seria entregue após 2 meses do início efetivo do projeto, o que representa cerca de 17% 

do tempo previsto para o estudo, não considerando o tempo de contratação e operacionalização. 

Ou seja, quaiquer desvios em relação ao cumprimento desta meta, poderiam prejudicar 

significativamente o andamento do projeto.  

É importante que a elaboração da EAP seja feita logo no início do projeto pelo Gestor 

com a colaboração de toda a equipe. Para tanto, pode-se fazer uso de softwares de 

gerenciamento de projeto, que permitam o detalhamento em etapas, a inserção de prazos e 

indicação de responsáveis por cada etapa. Recomenda-se que o software a ser escolhido permita 

a vinculação de dependência entre uma etapa e outra, fazendo com que os prazos sejam 

ajustados nos casos em que houver adiantamentos ou atrasos na etapa anterior. 

A partir da decomposição de cada etapa em sub-etapa, serão refinados os prazos (com 

apresentações semanais ou quinzenais, por exemplo). Isso permitirá não só o controle do 

cronograma do projeto, mas também o gerenciamento dos riscos. A Figura 4 apresenta um 

esquema resumido do gerenciamento do projeto. 
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Figura 4 – Esquema de gerenciamento do projeto 

 

         Fonte: a autora, 2018 

 

Outro fator importante a ser considerado é o desempenho da equipe do projeto. Para 

tanto, propõe-se a utilização de  indicadores para avaliação do desempenho e frequência dos 

bolsistas, bem como da qualidade dos produtos entregues. Tais indicadores poderão servir de 

base para a permanência ou saída dos bolsistas do projeto.  

Por fim, após a implantação do projeto, este poderá ser avaliado do ponto de vista dos 

resultados esperados. Com relação ao incremento da arrecadação, esta poderá ser feita a partir 

do primeiro ano após a sua implantação.  

 

5.7 Resultados e impactos esperados 

 

Espera-se que o projeto, além de cumprir os objetivos para o qual se propõe, seja capaz 

de promover:  

 

 Maior isonomia da cobrança em relação aos setores usuários a partir da inclusão 

de outros parâmetros, além da DBO; 

 Incremento nos recursos para custear programas e projetos nas respectivas 

bacias; 

 Aumento do capital intelectual da instituição, a partir dos conhecimentos obtidos 

durante o processo; 
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 Capacitação do órgão gestor no gerenciamento de projetos; 

 Fortalecimento da parceria intituição pública-universidade, como um meio de 

melhorar os serviços públicos; 

 Fortalecimento da parceria órgão gestor/comitê/agência. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A Cobrança é um importante instrumento de gestão das águas que necessita de 

aprimoramento. Após 8 anos de implantação no Estado de Minas Gerais, não se verificou a 

condução de um processo com esse objetivo. O lançamento de efluentes oriundos dos mais 

diversos setores produtivos tem contribuido com a poluição das águas e não tem sido objeto de 

cobrança em sua plenitude. Assim, o projeto proposto tem condições de contribuir 

significativamente para a mudança deste cenário, como uma maior isonomia na cobrança entre 

os setores usuários.  

A condução desse projeto permitirá avançar no conhecimento sobre as possibilidades de 

lapidar um instrumento econômico tão importante como é a Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos.  O caso francês pode servir de inspiração na busca desse aperfeiçoamento, contudo o 

projeto foi elaborado no sentido de dar espaço ao debate no âmbito dos entes que compõe o 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) de forma a promover as 

adequações ao panorama local.  

Por fim, ressalta-se que com a elaboração do projeto foi possível conhecer um pouco 

das técnicas de gerenciamento de projetos e o uso de indicadores para melhor acompanhamento. 

Isso poderá ser muito útil para o órgão gestor na avaliação de alguns trabalhos em andamento.  
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8 APÊNDICE: MINUTA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

CHAMADA PÚBLICA IGAM Nº 0XX/2018 - SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA 

CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), autarquia vinculada à Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAD), CONVIDA os interessados a apresentarem propostas 

nos termos aqui estabelecidos para seleção pública de candidatos a bolsa pesquisa nos termos 

especificados neste chamamento e no Termo de Referência. 

 

1. OBJETO  

A presente Chamada tem por objetivo selecionar interessados, para concessão de bolsas 

pesquisa, que atendam aos requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I e no 

REGULAMENTO desta Chamada, em realizar pesquisa no Projeto: “Aprimoramento dos 

mecanismos de cobrança de lançamento de efluentes no Estado de Minas Gerais”. 

  

2. QUANTIDADES DAS BOLSAS/AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR E 

DURAÇÃO  

Serão concedidas 01 (uma) bolsa de Especialista Visitante I; 01 (uma) bolsa de Especialista 

Visitante II e 02 (duas) bolsas Iniciação Científica, conforme item 3, com duração prevista de 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogados a vigência e valores. 

 

3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

3.1. Candidato 1 – Bolsa de Especialista Visitante I – BPE-II (mestrado) – Área: 

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos  

3.1.1. Possuir título de mestrado em pelo menos uma das seguintes áreas: Recursos hídricos, 

saneamento, ou áreas afins.  

3.1.2. Ter experiência na elaboração de textos acadêmicos, artigos científicos e relatórios de 

pesquisa;  

3.1.3. A comprovação das experiências solicitadas se dará por meio das atividades 

profissionais ou acadêmicas relatadas no currículo do candidato, tais como: textos ou artigos 

científicos publicados, autoria ou coautoria de capítulos de livros, dissertação ou tese defendida, 

coordenação e/ou participação em projetos de pesquisas, carteira de trabalho, entre outros;  
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3.1.4. Apresentar proposta de execução do projeto conforme o Anexo 2 do Regulamento (no 

máximo 10 páginas). A não apresentação da proposta ou a não observância dos comandos 

estabelecidos no Anexo 2, sujeitará ao candidato a sua exclusão da Chamada, mesmo que este 

possua experiência na área requerida  

3.1.5. Ter domínio das ferramentas Excel, Word e PowerPoint;  

3.1.6. Ter proficiência em língua estrangeira em nível intermediário, preferencialmente Inglês 

ou Francês. 

3.1.7. Ter disponibilidade para a realização de algumas viagens nacionais de curta duração; 

3.1.7. Ter disponibilidade para atuar semanalmente, de forma presencial, na localidade onde 

será desenvolvido o projeto;  

3.1.8. Local de desenvolvimento do projeto: Belo Horizonte/MG;  

Vaga: 01 (Uma) 

 

3.2. Candidato 2 – Bolsa de Especialista Visitante I – BPE-III (especialização) – Área: 

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos  

3.2.1. Possuir título de especialista em pelo menos uma das seguintes áreas: Recursos hídricos, 

saneamento, ou áreas afins.  

3.2.2. Ter experiência na elaboração de textos acadêmicos, artigos científicos e relatórios de 

pesquisa;  

3.2.3. A comprovação das experiências solicitadas se dará por meio das atividades 

profissionais ou acadêmicas relatadas no currículo do candidato, tais como: textos ou artigos 

científicos publicados, autoria ou coautoria de capítulos de livros, dissertação ou tese defendida, 

coordenação e/ou participação em projetos de pesquisas, carteira de trabalho, entre outros;  

3.2.4. Apresentar proposta de execução do projeto conforme o Anexo 2 do Regulamento (no 

máximo 10 páginas). A não apresentação da proposta ou a não observância dos comandos 

estabelecidos no Anexo 2, sujeitará ao candidato a sua exclusão da Chamada, mesmo que este 

possua experiência na área requerida  

3.2.5. Ter domínio das ferramentas Excel, Word e PowerPoint;  

3.2.6. Ter proficiência na língua inglesa para realização de levantamentos de dados de origem 

estrangeira; 

3.2.7. Ter disponibilidade para a realização de algumas viagens nacionais de curta duração; 

3.1.8. Ter disponibilidade para atuar diariamente, de forma presencial, na localidade onde será 

desenvolvido o projeto;  
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Local de desenvolvimento do projeto: Belo Horizonte/MG;  

Vaga: 01 (Uma) 

 

3.3. Candidato 3 – Bolsa de Iniciação Científica - BIC – Área: Cobrança pelo Uso de 

Recursos Hídricos  

3.3.1. Estar matriculado em cursos de graduação nas seguintes áreas: Engenharia Ambiental, 

Química, ou áreas afins.  

3.3.2. Ter experiência na elaboração de textos acadêmicos, artigos científicos e relatórios de 

pesquisa;  

3.3.3. A comprovação das experiências solicitadas se dará por meio das atividades 

profissionais ou acadêmicas relatadas no currículo do candidato, tais como: textos ou artigos 

científicos publicados, autoria ou coautoria de capítulos de livros, dissertação ou tese defendida, 

coordenação e/ou participação em projetos de pesquisas, carteira de trabalho, entre outros;  

3.3.4. Apresentar proposta de execução do projeto conforme o Anexo II (no máximo 10 

páginas). A não apresentação da proposta ou a não observância dos comandos estabelecidos no 

Anexo II, sujeitará ao candidato a sua exclusão da Chamada, mesmo que este possua 

experiência na área requerida  

3.3.5. Ter domínio das ferramentas Excel, Word e PowerPoint;  

3.3.6. Ter disponibilidade para atuar diariamente, de forma presencial, na localidade onde será 

desenvolvido o projeto;  

Local de desenvolvimento do projeto: Belo Horizonte/MG;  

Vaga: 02 (duas) 

 

4. PARA TODOS OS CANDIDATOS 

4.1. Não ter recebido bolsa na modalidade oferecida por período igual ou superior a 12 (doze) 

meses, exceto se, no ato da implementação da bolsa, tiver cumprido o interstício de 01 (um) 

ano;  

4.2. Não possuir bolsa de pesquisa ou iniciação científica no ato da implementação desta 

bolsa, exceto se a bolsa de outra instituição estiver suspensa;  

4.3. Caso tenha vínculo com Instituições Públicas nas esferas Federal, Estadual ou 

Municipal, deverá exercer a função de Pesquisador, Professor Universitário ou equivalente;  
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4.4. Caso o candidato tenha possuído bolsa de pesquisa IPEA e seu relatório final tenha 

obtido avalição péssima, ou caso esteja em situação de pendência na entrega de relatórios de 

atividades, este poderá, a critério do comitê julgador, ser desclassificado;  

4.5. Os títulos obtidos no exterior só serão aceitos se e somente se forem validados por 

universidade pública em conformidade com a legislação vigente.  

4.6. Solicita-se aos candidatos adaptarem seus currículos, ressaltando os pontos requeridos 

neste edital. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. A inscrição será feita pelo candidato mediante o cadastramento de seus dados no Sistema 

de Cadastro de Bolsista disponível na página do IGAM www.igam.mg.gov.br, mediante a 

seleção do projeto de interesse, anexando:  

a) Currículo ou informando endereço lattes e  

b) Proposta de Execução do Projeto, que deve ser anexada nos moldes do Anexo II (Somente 

para os Candidatos 1 e 2).  

5.2. Para candidatos que já possuem o cadastro, será necessário acessar a ferramenta, 

selecionar o projeto e anexar a documentação mencionada no item 5.1 desta Chamada Pública.  

5.3. Constatando-se projetos idênticos encaminhados por diferentes candidatos, todas as 

propostas envolvidas serão desclassificadas.  

5.4. O Projeto de Pesquisa citado na letra “b” do item 5.1 não será desenvolvido no âmbito 

desta Chamada Pública, e terá meramente o papel de objeto para a avaliação do candidato pelo 

Comitê Julgador. 

 

6. CRONOGRAMA 

Atividade Data 

1. Publicação do Chamamento público  30/05/2019 

2. Data limite para recebimento das inscrições  29/06/2019 

3. Divulgação da lista de pré-classificados 13/07/2019 

4. Prazo para envio de recurso  20/07/2019 

5. Divulgação do Recurso e lista de pré-

classificados 27/07/2019 

4. Realização das entrevistas 03/08/2019 

3. Divulgação do resultado final da seleção  10/08/2019 
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6.1. A inscrições devem ser enviadas até às 23h59min. (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos), horário de Brasília, na data limite para submissão das candidaturas.  

6.2. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IGAM não se 

responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e 

congestionamentos. 

 

7. DOS ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão ser 

obtidos por intermédio do endereço eletrônico cobranca.agua@meioambiente.mg.gov.br e, 

referenciando-se ao número da Chamada e nome do projeto. 

 

8. DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO 

8.1.  A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no 

todo ou em parte, a critério do IGAM, sem que isso implique em direito a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

8.2. O IGAM poderá cancelar a presente chamada pública caso o Comitê julgador não se 

pronuncie no prazo de 30 dias a contar da entrega das propostas para análise. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO 

9.1.  A presente chamada pública poderá ser impugnada, até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para submissão das candidaturas.  

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos da presente chamada o candidato que não o 

fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para submissão das candidaturas. 

Não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em o tendo aceito sem objeção, 

venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

9.3. A impugnação deverá ser dirigida à Coordenação responsável pela Chamada Pública, 

por meio eletrônico, para o endereço cobranca.agua@meioambiente.mg.gov.br. 

 

 

mailto:cobranca.agua@meioambiente.mg.gov.br


42 

 

10. CLÁUSULA DE RESERVA 

O IGAM reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas na 

presente Chamada 

 

Belo Horizonte, xx de xxx de xxxx.  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Diretora Geral do Igam 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As metodologias de cobrança pelo uso de recursos hídricos adotadas no Brasil são muito 

semelhantes, com pequenas diferenciações nos mecanismos e valores. Em geral, cobra-se a 

captação, o consumo e o lançamento de efluentes, sendo este último baseado apenas na DBO, 

a qual representa muito bem a poluição gerada pelo esgotamento sanitário, mas não é 

representativa da poluição gerada por vários outros setores produtivos. Outros parâmetros de 

lançamento como fósforo, sólidos totais dissolvidos, dentre outros, não são objeto de cobrança, 

privilegiando assim setores produtivos, cujo efluente principal não é a carga orgânica.  

Em função disso, durante o processo de discussão da cobrança, tem-se questionado a 

necessidade de ampliar a gama de parâmetros a serem cobrados. Isso, evidentemente, tornaria 

a cobrança mais isonômica, uma vez que todos os setores produtivos seriam contemplados com 

a cobrança e não somente aqueles que lançam carga orgânica, como é o caso do saneamento, 

que atualmente é o setor que responde pela maior parte da arrecadação. Ademais, os demais 

setores produtivos, ao não pagar pela poluição gerada, não contribuem para o propósito de 

compensar a sociedade pela água indisponível e não são incentivados a fazer um uso racional 

dos recursos hidricos. No entanto, verifica-se que, após 8 anos do início da cobrança em Minas 

Gerais, não houve iniciativas para a referida inclusão.  

Desta forma, este projeto tem como objetivo geral a realização de um estudo para o 

aprimoramento da Cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais, por meio 

da proposição de inclusão de novos parâmetros de lançamento de efluentes.  Os objetivos 

específicos do estudo são: 

I. compor base de dados contendo outros parâmetros de lançamento de 

efluentes, a partir de informações fornecidas pelos empreendimentos 

localizados em bacias em que a cobrança foi implantada;  

II. desenvolver mecanismos alternativos de cobrança que considerem outros 

parâmetros além da DBO; 

III. avaliar os impactos e a viabilidade da implantação da cobrança desses 

parâmetros; 

IV. aprovar os novos mecanismos de cobrança de lançamento. 
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As justificativas para a realização deste estudo vão desde a necessidade de 

conhecimento dos parâmetros de lançamento em Minas Gerais e de atualização de estudos 

existentes com a participação dos comitês, até a importância de capacitação do órgão gestor, da 

redução de custos e de incentivo ao desenvolvimento técnico-científico.   

A implantação da cobrança de outros parâmetros além da DBO exige o conhecimento 

detalhado acerca dos tipos de efluentes lançados por cada tipo de empreendimento e dos tipos 

de metodologias que poderão ser adaptados ao contexto mineiro. Já houve iniciativa por parte 

do IBIO em realizar um estudo como esse, por meio da contratação de um estudo, executado e 

entregue pela FUNARBE em 2012. No entanto, o estudo, hoje defasado, foi de âmbito teórico, 

não havendo esforços à época para a sua implementação. Além disso, o referido estudo indicou 

uma metodologia específica para cada tipo de necessidade de aprimoramento, não propondo 

alternativas para que o comitê pudesse discutir e avaliar o melhor cenário.  

Nesse sentido, um estudo elaborado concomitamente às discussões favorecerá todo o 

processo na medida em que as novas proposições serão incorporadas e avaliadas pela equipe do 

projeto. Além disso, de forma inovadora, pretende-se uma discussão em nível de estado e com 

participação dos usuários, permitindo uma integração de ideias que possam culminar com o 

melhor cenário.  

O projeto é ainda justificado pela necessidade de disponibilidade total da equipe 

envolvida. Todavia, atualmente o Igam dispõe de equipe técnica que, apesar de capacitada para 

o desenvolvimento dessas atividades, não está disponível para a execução em tempo integral, 

uma vez que a demanda de operacionalização da cobrança já implantada ocupa a maior parte 

do tempo. Assim, a execução direta pelo Igam será comprometida devido aos processos de 

rotina.  

Para sanar esse problema, o órgão gestor tem como opção a contratação de uma 

consultoria especializada no assunto. No entanto, em geral os trabalhos executados por meio de 

Consultoria são feitos com pouca participação da contratante, que apenas avalia os produtos 

entregues e operacionaliza a proposta.  

Cabe destacar que a participação do órgão gestor é vital nesse processo devido à 

experiência com as estratégias de implantação e operacionalização e ainda pelo conhecimento 

dos limites (técnicos e orçamentários) existentes para a sua execução. Ao mesmo tempo, o 
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protagonismo do órgão neste estudo será de extrema relevância para aumentar o capital 

intelectual da instituição contribuindo assim para o desenvolvimento da gestão. 

Nesse sentido, um projeto de pesquisa composto por bolsistas contratados para esse fim 

sob a coordenação da equipe técnica do órgão gestor é uma alternativa que tem se mostrado 

bastante eficaz. Muitos projetos de pesquisa desenvolvidos pela Fundação Estadual de Meio 

Ambiente – Feam em parceria com instituições de pesquisa como a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e a Pontifícia Universidade Católica (PUC) foram bastante exitosos. 

Tais parcerias são de extrema importância pois conciliam os conhecimentos e 

experiências acadêmicas, vitais para o desenvolvimento técnico-científico, com o trabalho 

operacional executado pela administração pública. Infelizmente, esse tipo de parceria ainda é 

pouco explorada pelo Igam, que tem muito a ganhar em termos de desenvolvimento de seus 

processos.  

 

2. OBJETO 

 

Este Edital tem por objeto a seleção de 2 (dois) bolsistas para prestar apoio técnico-

científico no projeto “Aprimoramento dos mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos em Minas Gerais”, coordenado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

3.1. Candidatos 1 e 2  

 Elaborar  relatório com a pesquisa comparativa entre as metodologias de cobrança em 

outros países e sua aplicabilidade em Minas Gerais;  

 Realizar levantamento e tratamento de dados de lançamento de efluentes nas bacias em 

que a cobrança foi implementada, apontando aqueles mais representativos por subbacia;  

 Realizar levantamento e tratamento de dados de custos produtivos por setor usuário;  

 Realizar visitas técnicas aos empreendimentos selecionados durante o projeto para fins 

de coleta e validação de dados; 

 Elaborar simuladores de cálculo de cobrança a partir da base de dados de efluentes e de 

custos; 

 Realização avaliações preliminares de impacto e de arrecadação a partir dos relatórios e 

base de dados constituida durante o projeto; 

 Participar das reuniões de discussão da cobrança para apresentação dos resultados 

preliminares e alterações necessárias durante o período de discussão;  

 Apresentar relatórios de pesquisa de todas as atividades realizadas, com revisão de 

língua portuguesa, de acordo com o cronograma de trabalho acordado com a 

coordenação do projeto. 

 Realizar viagens para cumprimento dos trabalhos e prestar contas das mesmas 

 

3.2. Candidato 3 

 Realizar levantamento e tratamento de dados de lançamento de efluentes nas bacias em 

que a cobrança foi implementada;  

 Realizar levantamento e tratamento de dados de custos produtivos por setor usuário;  

 Elaborar planilhas com os dados coletados; 

 Apoiar os pesquisadores na pesquisa bibliográfica; 

 Apoiar os pesquisadores na elaboração dos relatórios. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS  

 Apresentação de plano de trabalho pormenorizado, tendo como base as atividades a serem 

desenvolvidas de acordo com o seu tema;  

 Elaboração e apresentação dos resultados da pesquisa em relatórios intermediários e finais, 

de acordo com o cronograma firmado com a coordenação do projeto; 

 Apresentação dos resultados da pesquisa em seminários e/ou oficinas, conforme solicitação 

da coordenação do projeto;  

 Auxílio na elaboração dos produtos da pesquisa a serem publicados pelo IGAM. 

 

Belo Horizonte, XX de XXXX de XXXX 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretor(a) Geral do Igam 
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ANEXO II:  CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PROJETO 

 

 

Nome do Canditado: 

Chamada pública nº : 

Vaga:  

 

 

A proposta para desenvolvimento da pesquisa especificada no chamamento público e no Termo 

de Referência deverá ser encaminhada no formato *.pdf e conter os seguintes itens:  

 

.1. Contextualização da proposta  

.2. Objetivo geral  

.3. Objetivos específicos  

.4. Justificativa  

.5. Referencial teórico  

.6. Metodologia proposta  

.7. Atividade e cronogramas  

.8. Resultados esperados  

.9. Outras informações relevantes  

.10.Referências Bibliográficas  

 

 


