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Tem como objetivo desenvolver ações

integradas, com a finalidade de

conservação e recuperação da cobertura

vegetal e da biodiversidade, controle da

poluição, uso racional da água e a

manutenção da quantidade e qualidade

da água para garantia da segurança

hídrica.



Somos Todos Água

Semad
Coordenação Geral

Igam
condução técnica



São objetivos específicos do Programa:

� Fomentar a restauração da cobertura vegetal nas áreas prioritárias para

a conservação da biodiversidade, aquática e terrestre, para a melhoria da

qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos;

� Incrementar e resguardar a regularidade da oferta de água;

� Promover ações para racionalização do uso da água e fomento à fontes

alternativas;

� Incentivar ampliação e incremento a rede de tratamento de esgoto;

� Avaliar o potencial de infraestrutura hídrica para oferta de água e

fomentar a sua implementação com vistas ao uso múltiplo.



As diretrizes que norteiam execução do Programa são:

� Definição de áreas prioritárias no Estado de Minas Gerais;

� Articulação de políticas públicas no âmbito dos órgãos de Estado,

no sentido de otimizar esforços e ampliar resultados;

� Otimização dos recursos financeiros;

� Planejamento integrado com o estabelecimento de metas de

curto, médio e longo prazo;

� Transparência das ações com a disponibilização e

compartilhamento das informações à sociedade.



Eixos de atuação: 

Saneamento, 
controle da 

poluição e obras 
hídricas

Produção 
sustentável e uso 

racional dos 
recursos hídricos

Conservação e 
restauração da 
biodiversidade 

aquática e 
terrestre



Base de planejamento

Projeto Áreas 
Prioritárias para 
garantir a 
Segurança Hídrica

Planos Diretores 
de BACIAS
HIDROGRÁFICAS



Planejamento e execução 
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PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO EXECUÇÃOEXECUÇÃO

ESTRATÉGICA DE AÇÃO
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RECURSOS FINANCEIROS

Revisão do arcabouço
normativo possibilitando
a implementação do
Programa

ARCABOUÇO LEGAL

Modelagem econômica �

Identificação e vinculação de
fontes de recursos para
implementação do Programa

GOVERNANÇA

Modelagem Institucional�
Coordenação institucional
para convergência de ações
voltadas a Revitalização de
Bacias nos territórios
priorizados.

EXECUÇÃO

Indicadores de
desempenho e
de resultados.

INDICADORES DE 
MONITORAMENTO



ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

I. DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA REVITALIZAÇÃO DE BACIAS



N° CRITÉRIOS

1 População beneficiada 

2 Índice de desenvolvimento humano

3 Áreas com baixo grau de preservação 
da cobertura vegetal 

4 Área de cabeceira da bacia 
hidrográfica

5 Relevância da biodiversidade dos 
ecossistemas aquáticos

6 Áreas de pastagens degradadas

7 Susceptibilidade à erosão

8 Áreas potencial para recarga de 
aquíferos

9 Mananciais estratégicos para o 
abastecimento público

10 Alta demanda de água superficial 

11 Alta demanda de água subterrânea

N° CRITÉRIOS

12 Vocação econômica no qual a água é 
o fator prioritário 

13 Área com vulnerabilidade à 
inundação

14 Área com solo contaminado 

15 Áreas com contaminação da água 
subterrânea ou vulneráveis à 
contaminação 

16 Baixo índice de tratamento de esgoto

17 Porção da bacia a montante de 
trechos de cursos de água 
classificados em Classe especial e 
Classe 1 

18 Áreas de balneabilidade e pontos 
turísticos de contato primário e 
secundário

19 Áreas com vulnerabilidade à seca



ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

II. Estruturação do Programa – Marco Zero

A consulta ficou disponível de 03 

de maio a 03 de junho de 2019.

http://igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-
noticias/2097-sisema-abre-consulta-publica-para-o-

programa-somos-todos-agua



ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

III. Mapeamento das Áreas prioritárias

IV. Plano de Ações ( Atividade, cronograma e orçamento)

V. Execução e acompanhamento do Programa (Indicadores de
desempenho)



III. MAPEAMENTO
DAS ÁREAS
PRIORITÁRIAS

Mapeamento de áreas prioritários 

Áreas Prioritárias para a garantia
da segurança Hídrica

Áreas Prioritárias: estratégica para a
conservação da biodiversidade e dos
Ecossistemas de Minas Gerais

Critérios para revitalização de bacias hidrográficas 

Definição dos alvos 

Conservação e restauração
da biodiversidade e dos
serviços ecossistêmicos

Produção sustentável e
uso racional dos
recursos hídricos

Saneamento, controle
da poluição e obras
hídricas

Mapas de áreas Prioritárias para Revitalização



MAPEAMENTO DE ÁREAS 
PRIORITÁRIAS

Áreas Prioritárias 
para a garantia 
da Segurança 
Hídrica



IV. PLANO DE AÇÕES

Mapeadas as áreas prioritárias, serão elaborados os planos de ação por bacia

hidrográfica. Esses planos deverão conter as diretrizes, ações, metas e custo. Na sua

elaboração deverão ser observados no mínimo os seguintes aspectos:

• Definição de programas, ações gerais em cada um dois eixos do programa;

• Modelo de governança local;

• Instrumentos econômicos e financeiros para sustentabilidade do Programa.



ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

I – Estruturação do Programa
II – Definição de critérios técnicos para revitalização de
bacias
III – Mapeamento das Áreas prioritárias
IV – Plano de Ação
V – Execução e acompanhamento do Programa

Planejamento 
do Programa

Execução do 
Projetos

MonitoramentoAvaliação

Revisão

Participação 
Social

V. EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA



Todo esse processo será

dialógico e buscará o envolvimento

da sociedade, especialmente, por

meio dos comitê de bacias

hidrográficas e do Conselho

Estadual de Recursos Hídricos.



Obrigada!

http://www.meioambiente.mg.gov.br/

http://www.igam.mg.gov.br/

http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/

http://www.ief.mg.gov.br/


