


O IDENE (Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais) é uma autarquia

estadual e tem autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito

público, prazo de duração indeterminado, sede e foro na Capital do Estado e se vincula à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE.

🠶 Autarquia criada em 2002 - Lei nº14.171/2002

🠶 Atuação em 258municípios

- Disponível no site: http://www.idene.mg.gov.br/



PORTFÓLIO DE PROJETOS

1. Abastecimento de água - Sistema Integrado de Abastecimento de Água – SIAA: A execução compreende a

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia e obras para a execução e instalação

de Sistemas Integrados de Abastecimento de Água completos.

2. Abastecimento de água - Sistema Coletivo de Abastecimento de Água: Fomentar infraestrutura para captação,

armazenamento e distribuição de água de até as residências em comunidades rurais. Implantação: Sistema de

Abastecimento Coletivo de água.

3. Poço Artesiano com reservação: Fomentar infraestrutura para captação de água do subsolo para abastecimento
comunitário.

4. Tubos e Reservatórios: Fomentar infraestrutura de armazenamento e distribuição de água até as unidades

residenciais nas comunidades rurais: Aquisição e doação dos tubos e reservatórios de polietileno para municípios

instalarem em comunidades rurais

5. Saneamento básico para a região Norte, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri: Fomentar infraestrutura para

implantação de MÓDULOS SANITÁRIOS COMPLETOS para garantir um esgotamento sanitário adequado: Contratação

de empresa especializada para instalação de módulos sanitários completos.

6. Saneamento básico para a região Norte, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri: Fomentar infraestrutura para

empresa especializada em engenharia para aquisição e instalação de kit bomba submersa para poços artesianos.



PORTFÓLIO DE PROJETOS

7. Segurança Hídrica para região Norte, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri: Fomentar infraestrutura para

captação e armazenamento de água de chuva em comunidades rurais no semiárido mineiro: Implantação:

CISTERNAS DE PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO de 25.000 litros para produção agroalimentar.

8. Segurança Hídrica para região Norte, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri: Fomentar equipamento para

melhorar a potabilidade da água do subsolo em comunidades rurais no semiárido mineiro. AQUISIÇÃO E

INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADORES (EM POÇOS PERFURADOS).

9. Micro ou Mini Usina solar: Otimização da infraestrutura energética por meio da implantação de Usina 

Fotovoltaica e geração de energia solar. 

10. Otimização e fomento de atividades produtivas agrícolas: Fortalecimento de cadeias produtivas, por meio da 

aquisição de maquinários agrícolas.

11. Patrulha mecanizada: Fomentar infraestrutura logística de mecanização agrícola para produção rural:

Aquisição de: trator e implementos agrícolas.

12. Otimização e fomento de atividades produtivas agrícolas: Promover o fomento do desenvolvimento 

econômico mediante a introdução de itens de kits feira (Barracas e Balanças eletrônicas).
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13. kit irrigação: Fomentar infraestrutura de irrigação para produção rural: Aquisição de kit irrigação.

14. Infraestrutura logística: Fomentar infraestrutura logística para distribuição de água em distritos e

comunidades em situação de restrição hídrica: Aquisição de caminhão pipa para doação à municípios

que necessitam dessa infraestrutura.

15. Segurança Hídrica para região Norte, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri: Fomentar

infraestrutura para represamento de água para atender abastecimento em comunidades rurais:

Implantação de barragem acompanhada de projeto de viabilidade.

16. Estudo de viabilidade de barragens: Realizar estudo de viabilidade de barragens: Estudo de

viabilidade para implementação de barragens em municípios para controle de cheias e

abastecimento.

17. Barraginha: Fomentar infraestrutura para represamento de água para atender abastecimento em

comunidades rurais: Implantação de sistemas barraginhas de contenção de enxurrada da água da

chuva.

18. Desenvolver atividades sobre cooperativismo: Apoiar a modernização das agroindústrias e a 

auto-organização dos agentes econômicos das redes de apoio (APL e redes) e gestão das cadeias 

produtivas. 

19. Kit Fotovoltaico: A utilização seria em casa média (com 04 pessoas) ou para a equipagem de poço artesiano.



AÇÕES PARA DESTINAÇÃO DE EMENDAS

1.Ação 4184 — APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO NORTE E NORDESTE:

Equipamentos e implementos agrícolas, Kit feira, veículos, recursos para o artesanato (feiras ou  
materiais como barracas para exposição), Kit Irrigação.

2.Ação 4094 — PROMOÇÃO DO ACESSO À INFRAESTRUTURA BÁSICA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS 
GERAIS:

Perfuração de poços artesianos e tubos (estamos estimando um conjunto de 70 mil reais um poço 
mais os tubos necessários), dessalinizadores, Kits Fotovoltaicos, Sistemas coletivos, caminhão pipa.
Obs.: cisternas de placas não entram nessa ação. Vide Ação 4095.

3.Ação 4095 — IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMO:

Cisternas de placas de produção (telhadão de 25 mil litros). Também há a possibilidade de cisternas 
de placas para escolas rurais, por exemplo.

4. Ação 4381 — APOIO A MODERNIZAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 

IDENE:

Apoiar a modernização das agroindústrias e a auto-organização dos agentes econômicos das redes de 
apoio (APL e redes) e gestão das cadeias produtivas em Mel, Leite, Mandioca, Olerícolas e Frutas na 
região do Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce.



TABELA RESUMO

PROGRAMA VALOR MÍNIMO INDICAÇÃO(R$)

Sistemas Integrados de Abastecimento de Água completos 330.000,00

Poços artesianos com reservação 240.000,00

Tubos e Reservatórios 40.000,00

Módulos Sanitários Completos 50.000,00

kit bomba submersa para poços artesianos 40.000,00

Maquinários Agrícolas 40.000,00

Trator 192.000,00

Kit Feira 40.000,00

Barraginha 330.000,00

Desenvolver atividades sobre cooperativismo 315.000,00

Nota:
• Os valores indicados podem sofrer variação;

• Caso haja algum projeto ou programa não contemplado acima, pode-se contatar o Idene 
para análise de viabilidade.



OBRIGADO!

Humberto Alves Ferreira Júnior
Gerencia de Parcerias e Promoção de Negócios.

Contato:
Humberto – Assessor Técnico – (38) 9 9145-2249
umberto.junior@idene.mg.gov.br;   

Camilla – Gerente – (31) 9 8732-0716
camilla.drumond@idene.mg.gov.br
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