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Os usuários de recursos hídricos estão agora dispensados de realizar 
cadastro pelo uso da água junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(Igam). A decisão está na Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 3.039, 
publicada no dia 05 de janeiro de 2021, e tem como objetivo simplificar 
os procedimentos para que os usuários permaneçam regulares junto ao 
órgão gestor.

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), em parceria com o 
Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), abriu um espaço para valorizar 
as riquezas naturais e culturais das bacias hidrográficas de Minas 
Gerais. Foi lançado o Concurso de Fotografia Águas de Minas, iniciativa 
criada para destacar por meio de imagens a beleza, a diversidade de 
usos e as interações humanas com a água e as bacias hidrográficas. As 
inscrições foram prorrogadas até o dia 28/02/2021 e ao final da seletiva, 
serão escolhidas as 28 melhores fotografias, conforme regulamento.

Igam e Semad publicam Resolução para dispensa de 
cadastro pelo uso da água

Igam publica edição 2020 do relatório de gestão e situação 
das águas em Minas

Concurso de Fotografias Águas de Minas

O Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH) realizou 02 
(duas) reuniões no mês de fevereiro e contou com a participação de mais 
de 40 representantes de Comitês de Minas Gerais. O principal ponto de 
discussão foi a proposta de alteração da DN 52/2016, que estabelece o 
regimento interno dos CBHs. 

Além disso, foram discutidos assuntos como os recursos do Fhidro - 
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - e a devolução da 
arrecadação do CBH Doce à União.

Igam conclui etapa de diagnóstico dos planos diretores de
bacias hidrográficas mineiras

As Bacias Hidrográficas dos rios Mucuri, São Mateus e dos rios do Leste 
(Buranhém, Itanhém, Jucuruçu, Peruípe, Itaúnas, Itapemirim e 
Itabapoana) concluíram a primeira etapa de elaboração de seus 
respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRH) junto ao 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Os Planos estão sendo 
elaborados pela  Profill Engenharia e Ambiente S.A com recursos do 
Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro.

Esta etapa se refere aos diagnósticos das bacias e contou com a 
realização de nove consultas públicas em novembro de 2019 nos 
municípios polos dessas três bacias: Carlos Chagas, Teófilo Otoni e Novo 
Oriente de Minas; Mantena, Itabirinha e Itambacuri; Nanuque, Águas 
Formosas e Espera Feliz. Os produtos criados nesta etapa são o Relatório 
de Diagnóstico e o Relatório das Consultas Públicas, que foram 
analisados pelo Igam e discutidos com os membros dos Grupos de 
Acompanhamento Técnico (GAT). 

Os diagnósticos aprovados apresentam uma caracterização geral das 
bacias hidrográficas em termos físicos, bióticos, socioeconômicos, 
culturais, demográficos e econômicos. Além disso, trazerem também 
informações de uso e ocupação do solo, aptidão agrícola, áreas 
degradadas, áreas legalmente protegidas e áreas sujeitas à restrição de 
uso. Os diagnósticos ainda fazem levantamentos sobre política urbana, 
saneamento ambiental, saúde pública, presença de atores sociais 
estratégicos, assim como a situação de disponibilidade, demanda, 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas e balanço hídrico quali-
quantitativo.

O Igam publicou o relatório “Gestão e Situação das Águas de Minas 
Gerais” versão 2020. O encarte, produzido pelo Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (Igam), abordou neste ano a segurança hídrica no 
estado. Entre as discussões, há um destaque para o Programa 
Estratégico de Segurança Hídrica e Revitalização de Bacias 
Hidrográficas de Minas Gerais - Somos Todos Água.

O projeto está inserido na cartilha de pautas estratégicas da gestão do 
governador Romeu Zema e prevê a revitalização de bacias hidrográficas 
do Estado, entre 2020 e 2023. O relatório também apresenta debates que 
perpassam alguns temas que se relacionam com a segurança hídrica: 
saneamento básico, segurança de barragens, usos da água, 
monitoramento de qualidade da água, qualidade ambiental e 
monitoramento hidrometeorológico.

Clique aqui para acessar o relatório na íntegra.
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Igam prorroga prazos para o cadastramento de barragens 
de água em Minas

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) alterou os prazos 
previstos para o cadastramento de barragens de água no Estado. Com 
a mudança, oficializada por meio da Portaria Igam nº 11/2021, 
publicada no dia 28/01/2021, no Diário Oficial do Executivo, as datas 
foram prolongadas em seis meses. 

O cadastro de barragens tem o objetivo de dar mais segurança às 
comunidades localizadas abaixo das barragens e prevenir danos ao meio 
ambiente. A medida também aumenta a regularização das estruturas de 
reservação de água em Minas Gerais. A ampliação do prazo para o 
cadastramento se deve a uma instabilidade operacional ocorrida no 
Sistema de Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos (Siscad), 
informada anteriormente aos proprietários de barragens. O Siscad é a 
plataforma para inserção das informações sobre as estruturas.

Os responsáveis por barragens que possuem dúvidas sobre o 
processo de cadastramento podem acessar este link, ou entrar em 
contato com a Gerência de Segurança de Barragens e Sistemas 
Hídricos (GESIH), do Igam, por meio dos telefones (31) 3916-8853 e 
(31) 3915-1824. 

Igam disponibiliza planilha para Declaração Anual de Uso
de Recursos Hídricos

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) disponibilizou uma 
planilha para que usuários de recursos hídricos que não conseguiram 
informar os volumes medidos em 2019 possam enviar as informações ao 
órgão. A medida é feita para executar o cálculo da cobrança pelo uso do 
recurso hídrico, conforme prazo e procedimentos estabelecidos na 
Resolução Conjunta SEF/SEMAD/IGAM nº 4.179/2009.

Os valores medidos devem ser enviados ao Igam, pelo e-mail: 
cobranca.agua@meioambiente.mg.gov.br. Dúvidas e esclarecimentos 
também devem ser feitos pelo e-mail supramencionado.

Bacia do Rio Doce terá instrumento para monitorar cheias 
e escassez hídrica

Duas Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) para monitoramento de 
vazão de cursos hídricos serão instaladas pelo Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (Igam) nos Rios Manhuaçu e Caratinga, ambos da 
Bacia do Rio Doce. As PCDs são fruto de um Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) firmado entre o Igam e a Sociedade Empresária Celulose 
Nipobrasileira S.A. – Cenibra, como forma de compensação ambiental. 
As plataformas serão entregues pela Cenibra em até 120 dias e vão 
permitir uma melhor gestão das vazões.

 O monitoramento da quantidade de água vai trazer mais segurança para 
os usuários de recursos hídricos da bacia, pois eles poderão saber, com 
certa antecedência, se haverá escassez ou excesso de água no trecho 
monitorado.

Além disso, o aprimoramento do monitoramento fluviométrico na bacia 
vai possibilitar ao Igam, Defesas Civis e Comitês de Bacias Hidrográficas 
um gerenciamento de risco hídrico. 

Fórum Mineiro de CBHs discute proposta de alteração da DN 
52/2016
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Em 2020, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) alcançou uma 
redução de 70% do passivo de outorgas acumulado desde 2018, quando 
os processos fora do prazo somavam 20,8 mil em dezembro daquele ano. 
Com a conclusão de mais de 14 mil processos, restam, atualmente, 6.848 
pedidos para análise do órgão ambiental e a previsão do Instituto é 
chegar ao fim de 2021 com cerca de 1,7 mil processos pendentes. Com 
esse resultado, o Estado alcançará redução de aproximadamente 90% do 
passivo.

Desde que reassumiu a gestão de outorgas pelo uso da água em Minas, 
em maio de 2018, o Igam passou a implementar uma série de ações com 
o objetivo de otimizar os procedimentos de análise por meio de 
capacitações, revisões normativas, inovações tecnológicas e 
padronização de processos, cumprindo as determinações estabelecidas 
pela Política Estadual de Recursos Hídricos.

O ganho de eficiência resultou em aumento de produtividade de 309% na 
análise dos processos. Sem perda de qualidade técnica, o Instituto teve 
um salto de capacidade de análise de 345 processos por mês, em 2018, 
para os atuais 1.415 requerimentos de outorga analisados mensalmente.

Passivo de outorgas de direito de uso da água do Estado 
diminui 70%

Estão abertas as inscrições do processo eleitoral para renovação de 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBH 
Sf10), gestão 2021-2025. Podem participar os representantes dos 
segmentos poder público municipal, usuários de recursos hídricos e da 
sociedade civil organizada. Os requisitos para candidatura, 
documentação exigida e etapas do processo podem ser consultados no 
Edital de Convocação n° 01/2021.

Para validar a inscrição, o candidato deve encaminhar o formulário 
devidamente preenchido, bem como os documentos solicitados. As 
inscrições podem ser realizadas até 02 de abril de 2021, através do e-
mai l   processoelei toral2021@cbhverdegrande.org.br  ou, 
presencialmente, nos postos de atendimento. 

CBH Verde Grande lança edital de convocação para 
participação no Processo Eleitoral
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