


SITUAÇÃO HÍDRICA DO ESTADO E 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 

 

 



CENÁRIOS E NÚMEROS INTERNACIONAIS  
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1995 2025

Pessoas vivendo em áreas de estresse 
e escassez hídrica 

Estresse Hídrico 1,000 – 1,700 m3 de água doce per capita por ano 

Escassez Hídrica menos que 1,000 m3 de água doce per capita por ano 

Fonte: Biswas, 2002. 

804 milhões 

167 milhões 

2.85 bilhões 

460 milhões 



A ÁGUA NO MUNDO, NO BRASIL E EM 
MINAS GERAIS 





Um sexto da população mundial, mais de um bilhão de 
pessoas, não têm acesso a água potável; 

Segundo a ONU, até 2025, se os atuais padrões de 
consumo se mantiverem, duas em cada três pessoas no 
mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água. 

Cerca de 6 mil crianças morrem diariamente devido a 
doenças ligadas à água insalubre e ao saneamento e 
higiene deficientes; 

40% dos habitantes do planeta (2.400 milhões) não têm 
acesso a serviços de saneamento básico; 
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O Brasil tem concentrando em torno de 12% da água doce do planeta. 

São desperdiçados em torno de 37% da água tratada. Em países mais 

responsáveis nesse setor, como a Alemanha, Israel e Japão, esse índice é 

inferior a 10%.  

Somente 48,6% da população têm acesso à coleta de esgoto 

Apenas 39% dos esgotos do país são tratados e têm os rios como destino final 

do esgoto não tratado.  

Fonte: Instituto Trata Brasil 



Superfície e população regional  
do Brasil e a distribuição da água 

Fonte: Consumo Sustentável: manual de educação, 2002. 
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Em Minas Gerais, 121 mil domicílios (1,9%) não têm acesso a água potável;  

 

1,219 milhão de casas (19,1%) não tem rede de esgoto e fossa séptica;  

86 mil domicílios não têm água potável, o que representa 9,1% da 
população, deste total , a maioria encontra-se na zona rural; na zona 
urbana, este número cai para 0,6% das residências  mineiras, ou 34 mil 
domicílios;  

A região mais afetada em relação ao esgotamento sanitário é o Norte de 
Minas. De 445.532 domicílios, 275.334 (61,8) não possuem  esgoto e fossa 
séptica. O Vale do Jequitinhonha é a região que mais sofre com a falta de 
água potável.   

Fonte: Instituto Trata Brasil 



SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS GERAIS 



USO E GERENCIAMENTO DA ÁGUA 

Organização Institucional 

A SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável tem como missão: 

  
 Formular e 

coordenar a política 

estadual de proteção 

e conservação do 

meio ambiente e de 

gerenciamento dos 

recursos hídricos e 

articular as políticas 

de gestão dos 

recursos ambientais, 

visando ao 

desenvolvimento 

sustentável no 

Estado de Minas 

Gerais.  



IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

Endereço eletrônico: 

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

 

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

 

Principais competências legais 

 Prestar apoio técnico ao funcionamento de comitês e agências de bacias 
hidrográficas; 
 

 Coordenar a elaboração e  atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos e 
dos Planos Diretores de Recursos Hídricos; 

 

 Gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 

 

 Medir e monitorar a qualidade e a quantidade das águas;  

 

 Prestar apoio técnico e administrativo à coordenação do FHIDRO; 
 

 Apoiar a SEMAD no processo de outorga e fiscalização de recursos hídricos. 

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


Divisão de Unidades de Planejamento e Gestão de 
Recursos Hídricos Minas Gerais 



Criação e Estruturação dos CBHs entre 1998 - 2014 







Lei Estaudal 13.199/99:  

Art. 9º - São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

 

I - o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

  

II - os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; 

  

III - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

  

IV - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes; 

  

V - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

  

VI - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

  

VII - a compensação a municípios pela exploração e restrição de uso de recursos hídricos; 

  

VIII - o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 

  

IX - as penalidades. 

  

Instrumentos de Gestão 



 Deverão fundamentar e orientar a implementação das Políticas Nacional e Estadual 

de Recursos Hídricos, estabelecendo princípios básicos e diretrizes para 

planejamento e o gerenciamento das águas a nível nacional, estadual e regional, 

neste último caso a bacia hidrográfica; 

 

  Documento gerencial que subsidia a tomada de decisão dos Comitês de Bacias; 

 

 Os planos deverão identificar ações de gestão, programas, projetos, obras e 

investimentos prioritários, com a participação dos poderes públicos estadual e 

municipal, da sociedade civil e dos usuários, visando a recuperação e o 

desenvolvimento sustentável; 

 

 Minas Gerais: 29 Planos Diretores concluídos; 2em elaboração, 1 em atualização, e 

4 a serem elaborados. 

Planos de Recursos Hídricos 





 Estabelecimento de meta ou objetivo 

de qualidade da água (classe) a ser, 

obrigatoriamente, alcançado ou 

mantido em um segmento de corpo 

de água, de acordo com os USOS 

PREPONDERANTES pretendidos, 

ao longo do tempo. 

 

 As metas são definidas a partir de 

um pacto acordado pela sociedade 

da bacia hidrográfica, tendo em vista 

as prioridades de uso da água e a 

viabilidade técnica e econômica para 

sua implementação.  

Enquadramento dos corpos d’água  





Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 

Sistema de Cálculo da Qualidade da Água (SCQA) 

Sistema de Cadastro de Usos e Usuários de água (Siscad) 

Sistema de cálculo da Cobrança pelo uso da Água (Siscob) 

Sistema de Solicitação de mapas (Sismap) 

Sistema de apresentação de projetos para o Fhidro 

Módulo de Topologia Hídrica 



Cobrança  pelo Uso dos Recursos Hídricos 





Situação de Cadastramento de Usuário 
por UPGRH Minas Gerais  



Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos 

Campanha de Regularização do Uso de 
Recursos Hídricos em Minas Gerais 

 
A Campanha de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos em Minas 
Gerais - Água: faça o uso legal cumpriu seus objetivos, pois alcançou o 
número de 370.000 usuários registrados, além de ter incentivado a 
regularização formal por meio de Outorga ou Cadastro de Uso Insignificante.  



 Vazão de referência: Q7,10; 

 Vazão máxima outorgável para captação direta no curso de água igual a 
50 ou 30% da Q7,10 ; 

 Manutenção de vazão residual mínima igual a 50 ou 70% da Q7,10; 

 Quando houver regularização, vazão maior pode ser retirada desde 
que garantido o fluxo residual mínimo de 50 ou 70% da Q7,10. 

 
Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março 2012. “Dispõe sobre a vazão de referência para o cálculo da 
disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado.” 

CRITÉRIOS DE OUTORGA 



DISPONIBILIDADE HÍDRICA – ÁGUA SUPERFICIAL 



Usos Superficiais Outorgados por 
Finalidade Minas Gerais 



Usos Subterrâneos Outorgados por 
Finalidade Minas Gerais 



FINALIDADES DE USO DAS ÁGUAS ESTADUAIS 







UPGRH 

Total de 

Outorgas 

Vigentes 

Outorgas 

Superficiais 

Vigentes 

Outorgas 

Subterrâneas 

Vigentes 
BU1 2 2 0 

DO1 503 164 339 

DO2 263 65 198 

DO3 140 72 68 

DO4 172 57 115 

DO5 245 141 104 

DO6 138 89 49 

GD1 125 63 62 

GD2 428 151 277 

GD3 603 237 366 

GD4 263 117 146 

GD5 325 101 224 

GD6 798 124 674 

GD7 882 72 810 

GD8 352 81 271 

IB1 22 17 5 

IN1 3 1 2 

IP1 0 0 0 

IU1 0 0 0 

JQ1 182 78 104 

JQ2 160 109 51 

JQ3 137 85 52 

JU1 1 1 0 

MU1 64 18 46 

PA1 102 40 62 

PE1 0 0 0 

PJ1 133 41 92 

PN1 903 281 622 

PN2 877 271 606 

PN3 387 147 240 

PS1 503 192 311 

PS2 1086 438 648 

SF1 460 152 308 

SF10 647 17 630 

SF2 810 240 570 

SF3 920 332 588 

SF4 307 123 184 

SF5 1496 243 1253 

SF6 363 112 251 

SF7 1024 601 423 

SF8 199 104 95 

SF9 171 21 150 

SM1 13 6 7 

TOTAL 16209 5206 11003 

Percentual 32 % 68% 

Outorgas superficiais e subterrâneas 

vigentes no Estado de Minas Gerais 

por UPGRH – JAN/2015 





SITUAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS 
INSTRUMENTO DE GESTÃO 



  Em Implementação /Em Instituição 

   Implementado/Instituído 

  Não Implementado/ Não Instituído 



  Em Implementação /Em Instituição 

   Implementado/Instituído 

  Não Implementado/ Não Instituído 



DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA  



587 PONTOS DE AMOSTRAGEM  



Áreas mais críticas 
para o IQA  no Estado 



 Trechos mais comprometidos (qualidade ruim e muito ruim), 
segundo o Índice de Qualidade das Águas - IQA e CT Alta, ocorrem 
principalmente, próximo a grandes centros urbanos como à Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) na sub-bacia do rio das 
Velhas (SF5), municípios de Nova Serrana e São Gonçalo do Pará na 
sub-bacia do rio Pará (SF2) e município de Betim na sub-bacia do rio 
Paraopeba (SF3).  

 Essa condição é favorecida principalmente pelo lançamento de 
grandes quantidades de esgotos domésticos lançados sem tratamento 
nos corpos de água e lançamento de efluentes industriais.  

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 



DIAGNÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO 



MONITORAMENTO METEOROLÓGICO 

Mapas de Anomalia de precipitação dos períodos chuvosos em Minas 
Gerais de outubro de 2005 a  março de 2015. 



• Pode-se observar que as chuvas 
ocorridas durante os 03 últimos 
períodos chuvosos, que estão 
compreendidos entre os meses de 
outubro a março (2012/2013, 
2013/2014 e 2014 a 2015) no geral 
estiveram com valores abaixo da 
Média Climatológica na maior parte 
do estado, estando em maior 
destaque o período 2013/2014. 

ANÁLISE CLIMATOLÓGICA 



PRECIPITAÇÃO REGISTRADA EM RELAÇÃO A MÉDIA CLIMATOLÓGICA 
EM MINAS GERAIS – PERÍODO CHUVOSO 2014/2015 

Mesorregião Precipitação 

Triângulo Em torno da média climatológica variando de -20%(abaixo)  

a  +20%(acima). 

Noroeste Em torno da média climatológica variando de -50%(abaixo)  

a  +10%(acima). 

Vale do Jequitinhonha Abaixo da média climatológica variando de -50%(abaixo)  a  

-20%(abaixo). 

Vale do Mucuri Abaixo da média climatológica variando de -40%(abaixo)  a  

-20%(abaixo). 

Central Em torno da média climatológica variando de -50%(abaixo)  

a +50%(acima). 

Sul Em torno da média climatológica variando de -50%(abaixo)  

a +20%(acima). 

Zona da Mata Abaixo da média climatológica variando de -40%(abaixo)  a 

-10%(abaixo). 

Vale do Rio Doce Abaixo da média climatológica variando de -30%(abaixo)  a 

-10%(abaixo). 

Campo das Vertentes Em torno da média climatológica variando de -20%(abaixo)  

a  +20%(acima). 

Oeste Acima da média climatológica variando de +10%(acima) a  

+60%(acima). 

Metropolitana Em torno da média climatológica variando de -30%(abaixo)  

a  +30%(acima). 



Devido à relação direta entre a ocorrência de chuvas e 
a variação de níveis nos rios, o cenário de quedas 
constantes nos níveis de rios e reservatórios é presente 
no estado de Minas Gerais.  

Com um período chuvoso abaixo da média em 
2012/2013, a redução do nível dos rios começou a se 
impor já no período seco de 2013, sem recuperação 
significativa no períodos chuvosos de 2013/2014 e 
2014/2015.   

Quais foram as consequências? 



DIAGNÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO 
Resultados 









Estado de 
Atenção 

Estado de 
Restrição 

de Uso 

Estado de 
Alerta 

Vazões  entre 100% 
a 200% da Q7,10, 

por período 
mínimo de 7 dias 

consecutivos. 

Vazões entre 100% e  
70% da Q7,10 e/ou 

risco de 
desabastecimento 

em reservatórios até 
o final do período 

seco. 

Vazões inferiores a 
50% ou 70% da 

Q7,10 e/ou risco de 
desabastecimento 
em reservatórios 

até o final do 
período seco. 

ESTÁGIOS PARA DECLARAÇÃO DE ESCASSEZ HÍDRICA DE ACORDO 
COM A DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH/MG Nº 49/2015 



A Restrição de Uso para captações de água ocorrerá conforme o estado de vazões ou 
de armazenamento dos reservatórios, nos seguintes termos: 

 

FINALIDADE DO USO 
RESTRIÇÃO (volume diário 

outorgado) 

Consumo humano, 
dessedentação animal e 
abastecimento público 

20% 

Irrigação 25% 

Industrial e agroindustrial 30% 

Demais finalidades 50% 

RESTRIÇÃO DE USO 





PROGNÓSTICO METEOROLÓGICO 
ANÁLISE PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE 
SET/OUT/NOV - 15 EM MINAS GERAIS 



O monitoramento das condições oceânicas indica 
ocorrência de El Niño. Sua principal característica 
é a capacidade de afetar o clima a nível mundial 
através da mudança nas correntes atmosféricas. 

SISTEMA DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS DE MINAS GERAIS – SIMGE 
TENDÊNCIA CLIMÁTICA 

*El Niño – anomalia positiva das temperaturas da superfície do mar do pacifico equatorial. 



SISTEMA DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS DE MINAS GERAIS – SIMGE  
TENDÊNCIA CLIMÁTICA 

Outubro 15 Novembro 15 

Os próximos três meses apresentam índices pluviométricos em torno da média para o 
período em Minas Gerais.  
 
Para Minas Gerais, a estação chuvosa se inicia em outubro. 

Anomalia Positiva (Chuva acima da média) Anomalia Negativa (Chuva abaixo da média) 

Dezembro 15 



CONSUMO SUSTENTÁVEL 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKK_17rL_scCFcR3HgodiqcNcA&url=http://balcaodoconsumidorcruzalta.blogspot.com/2014/06/consumo-sustentavel.html&psig=AFQjCNGEkve8jP9RHCyhS8kPDnMLgMXmig&ust=1442597112224072
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIGxjPjL_scCFUPYHgodjDcIgQ&url=http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pirituba_jaragua/noticias/?p=22994&psig=AFQjCNGEkve8jP9RHCyhS8kPDnMLgMXmig&ust=1442597112224072


A construção da sustentabilidade não depende apenas da 
maneira como utilizamos os recursos naturais para produzir 
os bens e serviços da vida moderna. Depende também da 
maneira como os consumimos. 

Consumo Sustentável quer dizer saber usar os recursos 
naturais para satisfazer as nossas necessidades, sem 
comprometer as necessidades e aspirações das gerações 
futuras. Ou seja, vale aquele velho jargão popular: saber usar 
para nunca faltar. 



Estratégias de planejamento e gestão, medidas a curto, médio e longo prazos 
que podem ser adotadas pelo Poder Público e pela coletividade, de forma a 
preservar os recursos naturais para as atuais e futuras gerações. 
 
Ações a serem adotadas: 
 
 Medidas emergenciais: a) conscientização dos gestores e da população 
para redução do desperdício; b) transparência na divulgação das informações 
acerca da disponibilidade dos recursos aos usuários. 
 
 Medidas a médio prazo: a) redução de perdas no sistema de distribuição; 
b) hidrometração; c) programas de apoio aos proprietários rurais para 
revegetar áreas de preservação permanente; d) evitar impermeabilização do 
solo (criar incentivos fiscais para taxas de impermeabilização); e) otimizar a 
estrutura dos órgãos públicos; f) estimular o reuso de água (com projetos 
arquitetônicos sustentáveis, otimização dos processos industriais etc). 
 
 Medidas a longo prazo: a) despoluição dos corpos de água; b) saneamento 
básico; c) avaliação econômica dos “serviços” dos recursos hídricos. 
  



Proposta de Linhas de Ação para Edital do Fhidro 

Linha de ação “Convivência com a seca e mitigação da escassez hídrica”, serão 
considerados prioritários, sucessivamente, projetos que contemplem: 
 
1 - Maior área de intervenção; 
2 - Ações que contribuam para aproveitamento de água pluvial, e reuso domiciliar 
3 - Ações que contribuam para maior captação e armazenamento superficial de 
água; 
4 - Maior número de população atendida. 
 
Linha de ação “Prevenção e mitigação de cheias” serão considerados prioritários, 
sucessivamente, projetos que contemplem: 
 
1 -  Maior área de intervenção; 
2- Ações que contribuam para remoção de ocupações em áreas inundáveis 
3- Ações estruturais que retardem os picos de cheia;  
4 - Ações que contribuam para maior retenção e infiltração de água no solo; 
5- Ações que contribuam para recuperação de margens e  
6 - Maior número de população atendida. 
 
 
 
 
 

 



PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA 

 Diagnóstico dos pontos críticos de disponibilidade hídrica no Estado, contemplando: 

• situações de escassez por condições naturais, 

• situações de escassez por incertezas ligadas às questões climáticas  

• situações de escassez por excesso de demanda 

 

 Baseado no diagnóstico, o plano irá propor ações: 

• estruturais: infraestrutura hídrica e tratamento de esgoto 

• não estruturais: recuperação de cobertura vegetal e projetos de conservação de bacias 

  

 Foi aprovado no orçamento do Estado para 2015 R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais) para 

apoiar na contratação do diagnóstico para a elaboração do Plano Estadual. 



CONSUMO SUSTENTÁVEL – Exemplos de 
boas práticas 
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 Boas Práticas Agropecuárias; 

 Campanhas de Consumo Consciente; 

 Compras Públicas Sustentáveis; 

 Portal de Contratações Públicas Sustentáveis: O setor 
público está entre os grandes consumidores do 
mercado, gastando cerca de 10 a 15% do PIB. 

    (http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br)  

Novo Protocolo Verde ou Protocolo de Intenções pela 

Responsabilidade Socioambiental;      

Avanços do Brasil em Produção e 
Consumo Sustentáveis 

 



Avanços do Brasil em Produção e 
Consumo Sustentáveis 

 
 Estímulo às Cooperativas de Catadores (agentes de 

coleta seletiva); 

 Fixação de Preço Mínimo de Produtos do 
Extrativismo; 

 Varejo Sustentável; 

 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
BOVESPA – 43 ações de 34 companhias – Valor: R$ 
730 bilhões; 

 Selo PROCEL; 

 PROCEL Edifica. 

    



Extraído do livro Nosso Lixo de Cada Dia 



Extraído do livro Nosso Lixo de Cada Dia 



O Sistema FIEMG assumiu compromisso no Pacto de Minas Pelas Águas de 

reduzir o consumo de águas em suas Unidades em 30%. 

Foi elaborado um Plano de ação, que sensibilizou os funcionários no uso 

racional e no reuso da água. Pactuamos que a redução de 30% seria com 

base na média de consumo do ano de 2014. Varias ações foram adotadas 

nesse período, focado apenas na conscientização do uso da água e com 

pouco investimento. Os resultados começaram aparecer já no primeiro mês de 

monitoramento, conforme mostra gráfico abaixo. 

No mês de julho ultrapassamos a meta de 30%, atingimos uma redução de 

34,48%. Saímos de um consumo médio em março de 25.851m³ para um 

consumo médio em julho de 16.810m³. A meta estabelecida era de 17.959m³.  
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Desafios  



“Água tão pouca na seca, 

tanta na cheia, tão suja, tão 

conflituosa e tão cara. Estes 

são os problemas que a 

gestão de recursos hídricos 

deve tratar. Esta gestão 

deve se dar em três 

dimensões: oferta, demanda 

e conflitos.” Prof. Assis 



Projeto Água – WWF e Ibope Inteligência 
A água que consomem 



Projeto Água – WWF e Ibope Inteligência 
Falta de água nos domicílios 



Projeto Água – WWF e Ibope Inteligência 
 

Consciência sobre o problema da água 
no Brasil no futuro 



53% dos entrevistados consideram que tem 

sido dada importância ao tema água 

Fonte: Pesquisa Água - WWF 



Projeto Água – WWF e Ibope Inteligência 
Baixo conhecimento sobre o consumo de água: 

Consumo agrícola e esgotamento sanitário 



Gestão de demanda 
 

Estabelecer critérios de uso 

eficiente de água vinculados à 

outorga 

Tornar a cobrança pelo uso da 

água um instrumento real de 

racionalização de uso 

Criar mecanismos de bonificação 

aos usuários que atendam o 

critério de uso eficiente  

Minimização das perdas no setor 

de saneamento 

Potencializar o reuso na indústria 

e agricultura 

Uso de tecnologias e apoio 

técnico 



Gestão da oferta 

 

 Infraestrutura hídrica 

Pagamentos por serviços 

ambientais 

Plano de conservação de bacias 

hidrográficas – cobertura vegetal 

e manejo do solo 

 Integração planejamento de 

bacias e planejamento urbano 

Planos de contingências dos 

setores usuários 
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