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Igam - órgão gestor de recursos hídricos responsável pela gestão do SEGRH:

• implementar os instrumentos de Gestão previstos na Lei 13199/1999;

• realizar o monitoramento quali-quantitativo das águas;

• acompanhar eventos críticos;

• elaborar, coordenar e/ou acompanhar estudos pertinentes à agenda hídrica.

• ...

A dimensão territorial de Minas Gerais atribui complexidade à gestão dos

recursos hídricos.



Problema existente

Publicações setorizadas, linguagem técnica e de difícil
compreensão



Contexto das publicações produzidas a partir dos diversos trabalhos desenvolvidos:

• setorizadas (diversos relatórios com temas distintos, dificultando, por vezes, o
conhecimento de tudo o que era produzido nas respectivas áreas, pelos próprios
técnicos do órgão);

• linguagem técnica e de difícil compreensão:

• Dados técnicos não eram devidamente absorvidos por todos os membros
dos colegiados que compõem o SEGRH, que dependem dessas informações
para as tomadas de decisões;

• podem afetar a transparência das informações para a sociedade.



Meios para solução

Necessidade de organizar e divulgar os dados e
informações a partir de uma publicação integradora



• Que tratasse da situação das águas do estado, demonstrando os impactos
dos resultados dos monitoramentos realizados;

• Que apresentasse a evolução da implementação dos instrumentos de
gestão e demais ações empreendidas na política de recursos hídricos;

• Que desse publicidade aos programas e projetos adotados, bem como as
estratégias na busca pela melhoria das condições hídricas e a promoção da
segurança hídrica.

Publicação integradora:

• Proposta: desenvolvimento de uma publicação com periodicidade anual, como forma de
prestar informações sobre a situação hídrica do estado aos membros do SEGRH e à
população em geral.

• Objetivo: integrar dados e informações produzidos pelo órgão gestor e demais componentes
do SEGRH como suporte a tomada de decisões, contribuindo para o conhecimento da
sociedade;



Primeira edição (2013):

 Ênfase nos seguintes pontos:

 Importância do investimento na produção
do conhecimento;

 Estímulo à pesquisa e a capacitação de
recursos humanos para a gestão de recursos
hídricos;

 Necessidade de promoção de diálogo e
reflexões conjuntas entre governo e
sociedade, para que o direcionamento e o
acompanhamento das políticas públicas
fossem efetivamente realizados de maneira
democrática e participativa.

Dificuldade inicial: dados ainda
apresentados por tema e por área e com
linguagem muito técnica.



Anos seguintes:

 Dados e informações atualizados a cada ano, mas ainda por área;
 Definição de que a publicação passaria a ser temática e por ciclos.

Relatório Consolidado



 Evolução das edições: análises cada vez mais integradas.



Resultados obtidos e impactos 
percebidos



• Os textos da publicação passaram a servir como base de consulta pelos próprios
servidores, técnicos e pela academia;

• A publicação considera os aspectos técnicos e apresenta mais os resultados desses
levantamentos e seus impactos;

• Os textos são produzidos por autores do próprio Sisema (Igam, Feam, IEF e Semad) e
de convidados de áreas ou instituições afetas ao tema (ANA, MDR, Arsae-MG, entre
outros...), de forma conjunta e analítica sobre a situação ambiental do estado;

• A linguagem passou a ser mais simplificada, indicando as fontes técnicas de consulta
para aprofundamento dos temas abordados.



Fortalecimento da publicação:

 Validação pela Direção do Igam;

 Inclusão de ISBN;

 Lançamento na última reunião do CERH-MG, de

forma que todos possam conhecer a situação e a

gestão das águas do estado e considerar os

resultados nas tomadas de decisões e no

planejamento dos anos seguintes;

 Os capítulos da publicação também são temas de

Webinares e outros encontros promovidos pelo

Sisema;

 O conteúdo subsidia a elaboração do Panorama da

Gestão, que é apresentado anualmente à Comissão

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

da ALMG – FR do Progestão;



Outros impactos importantes

 Relatos de que a publicação é fonte de pesquisa para

estudantes de nível superior e pós graduação, bem como

fonte de consulta para os próprios técnicos em outros

trabalhos desenvolvidos pelo órgão.

 A publicação tornou-se uma referência para o

acompanhamento da implementação da política e do

gerenciamento dos recursos hídricos no estado;

 Serve como registro histórico, possibilita análise e

identificação de boas práticas, avanços, gargalos, zonas

críticas, cenários e muitas outras informações

fundamentais para a orientação das intervenções

necessárias na promoção da segurança hídrica.



Equipe, Unidades organizacionais e 
Parcerias



Equipe

 Coordenação Geral: Diretor geral do Igam -
Marcelo da Fonseca

 Organizadores: Analistas ambientais do Igam
 Caroline Matos da Cruz Correia;
 Lilian Márcia Domingues de Resende;
 Nádia Antônia Pinheiro Santos;
 Outros, dependendo da temática adotada.

 Suporte:
 Núcleo de Documentação ambiental do 

Sisema: Márcia Beatriz Silva de Azevedo;
 Assessoria de Comunicação;

Unidades organizacionais

 Diretoria Geral do Igam

 Gabinete/Igam

 Assessoria de Programas Projetos e

Pesquisas em Recursos Hídricos -

ASPRH/Igam

 Núcleo de Documentação Ambiental –

Biblioteca Sisema

 Assessoria de Comunicação - Ascom

Sisema

Parcerias na consolidação das edições: autores convidados de diversas instituições

 IEF, Feam, Semad, Arsae, Copasa, ANA, MDR, Adasa, Comitês de bacias e CERH, Entidades

equiparadas à agência, academia, entre outras...



Período de realização e
Investimentos financeiros



• Período de elaboração: De 2013 a 2021. A edição de 2022 está em andamento;

• Não houve investimentos financeiros para a publicação em si, mas há muitas
horas de dedicação dos servidores das áreas mencionadas, bem como o apoio
dos parceiros e autores convidados.

• Para duas servidoras da equipe de organização foi contratado um curso de
produção editorial, como forma de aprimorar o trabalho realizado. O curso,
realizado em 2021 no âmbito do Programa Estadual de Capacitação Integração de
Saberes, teve o investimento total de R$ 816,00.



Pontos importantes



• O Progestão fortaleceu a publicação Gestão e Situação
das Águas de Minas Gerais, uma vez que esta passou a
integrar as ações da variável estadual Variável 1.7 -
Comunicação social e difusão da informação;

• A execução das demais metas e ações previstas no
Programa também contribuem para a consolidação das
informações da publicação;

• Também os fatores de redução do Programa ajudam a
garantir a transparência das informações levantadas
para a publicação com a cobrança da apresentação
anual a à ALMG e ao CERH.



Obrigada!

lilian.domingues@meioambiente.mg.gov.br


