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Portfólio de Projetos do Sisema

Quantitativo de Projetos por Áreas Temática 

0 5 10 15

Apoio a Fiscalização Ambiental  - 3 

Educação  Ambiental, Humanitária e Fauna Doméstica  - 3 

Gestão da Fauna e Flora - 15 

Energia e Mudanças Climáticas - 5 

Gestão de Resíduos Sólidos - 4 

Abastecimento de Água e Saneamento - 9 

Regularização Ambiental - 1 

Total: 40 projetos



Com o objetivo de apoiar os municípios e consórcios públicos
intermunicipais na captação de recursos, articulação e orientações técnicas
para a efetivação de projetos, a Semad publicou, em (30/06/2021), o Edital de
Chamamento 003/2021 que trata do Banco de Projetos de Saneamento
Básico visando à seleção de projetos executivos na área.

 
São 47 projetos habilitados que atendem aos eixos: abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, visando à universalização
dos serviços no Estado, como prevê o Marco Legal do Saneamento.

São projetos que variam entre R$ 150.000,00 a R$ 22.000.000,00 para
municípios diversos. 

 

Portfólio de Projetos do Sisema



Execução: Direta   Ação: 4511  Grupo de Despesa: Investimento

Desenvolvimento de um sistema de inteligência artificial para apoiar
o processo de planejamento e controle da fiscalização ambiental de
Minas Gerais, que visa a melhoria de qualidade ambiental e de vida da
população no Estado.

Execução: Direta   Ação: 4317  Grupo de Despesa: Custeio

Contratação de empresa especializada para realização de atividade de
Educação ambiental e produção de conteúdo informativo para a
realização das ações em 40 municípios atingidos pelo desastre
ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão.

Execução: Direta   Ação: 4511  Grupo de Despesa: Custeio

Apoio a Fiscalização Ambiental
Nome do Projeto

Unidade móvel de fiscalização
preventiva

Ementa

Aquisição de Unidade Móvel de Fiscalização Preventiva, de modo a
viabilizar a realização de ações de sensibilização nos municípios do
Estado para fomentar maior conscientização quanto à recuperação,
preservação e uso sustentável do meio ambiente.

Valor

R$520.000,00

Inteligência artificial aplicada
à Fiscalização Ambiental

R$400.000,00

Nadando com o Theo e
levando vida ao Rio Doce

R$3.154.333,32



Educação Ambiental, Humanitária e Fauna Doméstica
Nome do Projeto Ementa Valor

Vitrine Ambiental 

Ação de educação ambiental, por meio de visitas guiadas, monitoradas,
com foco na informação, sensibilização e motivação para gestão
sustentável dos Resíduos Sólidos, utilizando de Estações
Demonstrativas - Vitrines, alusivas a alternativas sustentáveis de uso
dos resíduos sólidos para geração de renda, associado a práticas para
consumo sustentável de água e energia, bem como hortas
agroecológicas.

R$300.000,00

Execução: Direta   Ação: 4348   Grupo de Despesa: Custeio

Promoção da saúde e bem-
estar dos animais em

Minas Gerais

R$100.000,00 a 
R$ 4.000.000,00

Execução: Convênio   Ação: 4371    Grupo de Despesa: Custeio

Fomento a ações de Manejo Ético Humanitário Populacional de animais
domésticos e a prevenção e combate aos maus-tratos, por meio de:
esterilização, identificação e registro de cães e gatos; Eventos com foco
em Direito Animal; Resgate e campanhas de adoção; Aquisição de
suprimentos; Promoção da saúde animal.

Apoio nas ações de
castração, promoção à

saúde, resgate de animais e
combate aos maus tratos

Estruturar os municípios e instituições com aquisição de bens
permanentes para promoção da saúde e bem-estar dos animais
domésticos.

R$50.000,00 a
R$1.298.613,33

Execução: Convênio   Ação: 4371    Grupo de Despesa: Investimento



Nome do Projeto Ementa Valor

Gestão da Fauna e Flora 

Aquisição de insumos
para produção de

mudas

Aquisição de materiais e insumos como embalagem plástica, adubo
químico, fungicida, inseticida, para produção de mudas para o Projeto
de Fomento Florestal do IEF. As mudas são distribuídas aos produtores
rurais para restauração florestal, recuperação de áreas degradadas e
de áreas de preservação permanente.

      R$ 210.000,00            
R$420.000,00  

          

Modernização dos
Viveiros Florestais

Aquisição de bancadas de produção de mudas, sistema de irrigação por
nebulização compatível com bancadas suspensas e aquisição e
instalação de estrutura de sombreamento para produção de mudas em
bancadas com arejamento lateral. 

Sistema Automático de
Detecção de

Desmatamento para o
Monitoramento Contínuo

da Cobertura Vegetal.

Desenvolver tecnologia que viabilize melhor detecção de áreas de
desmatamento, gerando maior eficiência e dinamismo no
acompanhamento de áreas onde ocorrem supressão de vegetação
nativa em MG, possibilitando entregar aos órgãos competentes
informações mais precisas e contribuir no apoio às políticas públicas de
preservação ambiental e no planejamento estratégico das operações de
fiscalização.

R$470.000,00  

Execução: Direta    Ação: 4273    Grupo de Despesa: Custeio

      R$ 200.000,00          
R$2.075.000,00

          

Execução: Direta    Ação: 4276    Grupo de Despesa: Investimento

Execução: Direta    Ação: 4274   Grupo de Despesa: Custeio



Promover a
sustentabilidade ambiental

com o apoio à fauna
silvestre nos Centros de

Triagem e Reabilitação de
Animais Silvestres

Contratação de clínicas e hospitais veterinários especializados em
fauna silvestre, devidamente registrados no CRMV, e localizados em 40
municípios estratégicos do Estado.
Atendimento mínimo necessário: 14 municípios sedes das URFBios do
IEF - sendo 1 por regional -, por dois anos: R$ 50.000,00/ano/município,
considerando o limite de 1.000 animais atendidos.

R$1.400.000,00
R$4.000.000,00

Monitoramento e
inventariamento de
animais silvestres

Contratação de serviço técnico especializado para inventariar e
monitorar animais silvestres em 42 áreas, contemplando 1 grupo
faunístico com duas campanhas de 10 dias (cada) por ano, a ser
executado em 2 anos. No caso de redução do valor, seriam 28 áreas

R$ 1.198.400,00  
R$ 1.797.600,00

Programa de Concessão
de Parques Estaduais -
PARC - Parque Estadual

Mata do Limoeiro e
Parque Estadual Nova

Baden.

Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental para subsidiar propostas de
delegações de serviços, inclusive de concessão, e/ou de fomento
público no Parque Estadual Mata do Limoeiro e Parque Estadual Nova
Baden.

R$400.000,00

Execução: Direta    Ação: 4277   Grupo de Despesa: Custeio

Execução: Direta    Ação: 4283   Grupo de Despesa: Custeio

Execução: Direta    Ação: 4283   Grupo de Despesa: Custeio

Nome do Projeto Ementa Valor



Execução: Direta    Ação: 4276   Grupo de Despesa: Investimento e Custeio

Aquisição de material para construção de viveiros de
aclimatação/reabilitação a fim de obter sucesso na reabilitação/soltura
e na adaptação de aves ao ambiente natural. O projeto oferece para
população um meio ambiente ecologicamente equilibrado e reduzindo
os conflitos entre animais silvestres e população aumentando a empatia
e a sensibilização da sociedade em relação à fauna silvestre.  Valor por
viveiro: R$22.000,00

Execução: Direta    Ação: 4283   Grupo de Despesa: Custeio

Execução: Direta    Ação: 4276   Grupo de Despesa: Investimento 

Contratação de empresa para elaboração dos Planos Municipais de
Conservação e Recuperação do bioma, aprimorando a governança dos
municípios sobre os recursos naturais e fomentando o aumento da
vegetação nativa em seus territórios, beneficiando a sociedade através
da geração de serviços ecossistêmicos como segurança hídrica,
biodiversidade, ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono. Média de
R$163.048,89 por plano.

R$1.467.440,00
Apoio à Elaboração de
Planos Municipais de

Conservação e
Recuperação da Mata

Atlântica

Fomento para
criação de áreas de
soltura de animais

silvestres

R$220.000,00
R$440.000,00

Contratação de empresa para desenvolvimento, customização e
manutenção de um módulo da Plataforma para Gestão Florestal
Estadual, referente à restauração florestal, possibilitando otimização na
tomada de decisões e maior qualidade nas políticas públicas à
sociedade.

R$1.800.000,00

Desenvolvimento,
customização e

Implantação da Plataforma
para Gestão Florestal

Estadual



Contratação de consultoria para execução de ações planejadas de
Educação Ambiental direcionadas às questões de tráfico de fauna nas
regiões estrategicamente selecionadas, visando, através do aumento da
empatia e da sensibilização da sociedade, reduzir as ocorrências de
crimes contra fauna, em especial o tráfico.

Contratação de cursos sob demanda para o desenvolvimento
profissional dos servidores da Diretoria de Proteção à Fauna,
melhorando o conhecimento dos servidores e aprimorando a análise
dos processos, de forma a conferir maior celeridade e cofiabilidade na
análise da informação.

Execução: Direta    Ação: 4283   Grupo de Despesa: Custeio

Execução: Direta    Ação: 4283   Grupo de Despesa: Custeio

Execução: Direta    Ação: 4283   Grupo de Despesa: Custeio

Educação Ambiental no
Combate ao Tráfico de

Animais Silvestres

Ordenamento Pesqueiro de
Minas Gerais

Contratação de consultorias especializadas para elaboração de estudos
técnicos relativos a conservação da biodiversidade aquática, biologia
pesqueira e caracterização socioeconômica da cadeia da pesca,
mobilização e gestão da participação social no projeto. 
O objetivo é assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos por meio
da realização do ordenamento (zoneamento) pesqueiro de Minas Gerais,
o qual é essencial para a gestão da fauna aquática e da pesca.

R$12.000.000,00

Desenvolvimento
Profissional da Diretoria de

Proteção à Fauna - DFAU

R$200.000,00
R$400.000,00

R$110.000,00
R$240.000,00



Construção de Portarias em Unidades de Conservação, a fim de
melhorar a receptividade e condições de visitação para turistas e
trabalhadores locais.

Execução: Direta    Ação: 4280         Grupo de Despesa: Investimento

Execução: Direta    Ação: 4280      Grupo de Despesa: Investimento

Estruturação de Unidades
de Conservação Estaduais
(Construção de Portarias)

Planos de Manejo em
Unidades de Conservação

Viabilizar a elaboração dos Planos de Manejo de Unidades de
Conservação, instrumento que propõe medidas para promover a
integração da Unidade de Conservação à vida econômica e social das
comunidades relacionadas a ela, essencial para que sua implementação
seja mais eficiente, estabelecendo, assim, a indicação das prioridades de
necessidade de planejamento.

R$200.000,00
R$400.000,00

R$300.000,00
   R$5.250.000,00

Pagamentos por serviços ambientais para proteção de áreas verdes
para produtores rurais inscritos no programa.  

Execução: Direta    Ação: 4276    Grupo de Despesa: Custeio

3º Edital do Programa Bolsa
Verde

R$1.350.954,84
  R$23.033.780,01

https://lh3.googleusercontent.com/0970yJrcOa59YeBe2rX_NxzJoQMNTiPEisYOITm_1nnPEJMzYJ4y8Rq97vHPKkb-JgkuW-C2zz539bI_t1KTnHOruosOw6ChcjGndCLjfBtlvlA16UUttC9vkQrYLG_dZtQgIs7CiKrZM77csalQzbsVyuy5CvX2EQjzryeWzhR1j5R0aYscoAhXlLRLOk6kLi6J1n96DnILgmpBZutG-3EVDDyV2DTbQyiFJpO-MryEefSz9dVRyI7Ety8-YqOME_k7JwnYeEz_BMUmEXuVzP-dVqzz9qnje2DLxXK8nIYCt1_VJjUgTGgO1sNfPffRRAqueRMnzsCzc_WZGw3vhcI9_iiGjKfgf-u6nf_4S5cH7aCySUCAdqwuS0xQQ61OleEqr0HAEeWp4cD6f2-5VY8KqGkW8LdJqUdNFJK8CxH05wC9mNt4b_Kpsw1aUoa3YsvnmPngCPk7HLTtE-HEU5u7kTycWpgjXmOogdfSjbUKo2O3fGyRL9ucUNqbunav7wfjBRn-abzXJlaI4E5Qb7qvey1HRlzizDwvRNZ1t1b8F5h7mnzoyW_wDy4ZonD7B8n1Vy2qeo54oFqgk9jeDGptUbLxwfoEQ_k4rdJefjgalYHsGb6mIyk2PSCRkvlI_naZxOB_4J0DltRG5Hi87OejlHrQUGo6Vyc7qE-5Kmc7XfDYz-2wOHtP-xPR3hf-_f44o__I2vNU7Bh9Ig=w770-h577-no?authuser=0


Execução: Direta    Ação: 4242        Grupo de Despesa: Custeio

Energia e Mudanças Climáticas

Avaliação de risco
climático nos setores
prioritários em Minas

Gerais

Nome do Projeto Ementa Valor

R$850.000,00

Contratação de pessoa jurídica para realizar a avaliação de risco
climático e desenvolvimento de ambiente web.  Identificar por meio de
modelagem integrada, a probabilidade de futuros riscos e seus impactos
potenciais, decorrentes da variabilidade climática associada aos
diferentes cenários de emissões globais dos gases de efeito estufa (GEEs)
nos setores prioritários em Minas Gerais, de modo a subsidiar a tomada
de decisão dos gestores públicos e consequentemente reduzir os efeitos
causados na população, tais como: impactos na saúde e desastres
naturais.

Execução: Direta    Ação: 4348          Grupo de Despesa: Custeio

Eficiência Energética
Edificações Públicas da

Semad 

O projeto se propõe a desenvolver e implementar um projeto de
geração de energia alternativa, por meio da instalação de um sistema
de geração distribuída de energia fotovoltaica na edificação da sede da
Supram Noroeste e suas estruturas. O projeto tem como objetivo
impulsionar ações voltadas para o consumo sustentável de energia e
recursos naturais. 

R$1.000.000,00 



Atualização do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática para os
municípios do Estado, de modo que esse indicador represente
adequadamente as dimensões chave para a percepção de risco de
impacto climático: ameaça climática, a vulnerabilidade e a exposição,
conforme abordagem do IPCC, possibilitando aos gestores municipais e
população em geral acesso à informação e a identificação do grau de
vulnerabilidade de seus municípios e regiões.

Execução: Direta    Ação: 4242        Grupo de Despesa: Custeio

Execução: Direta    Ação: 4244           Grupo de Despesa: Custeio

Plano integrado de
adaptação e

enfrentamento às
mudanças climáticas para
a região do semiárido em

Minas Gerais

Elaboração do Plano integrado de adaptação e enfrentamento às
mudanças climáticas para a região do semiárido em Minas Gerais,
buscando aprofundar o conhecimento acerca dos riscos e opções de
adaptação, de modo a subsidiar o governo para o direcionamento de
ações. Com isso espera-se que a população inserida nesse contexto
tenha garantias de resiliência aos impactos, o que se traduz em
proteção e qualidade de vida.

Atualização do Índice
Mineiro de Vulnerabilidade

Climática - IMVC

R$600.000,00

R$350.000,00

Desenvolver ferramenta metodológica e tecnológica de apoio a
municípios de Minas Gerais, para avaliação do risco local de mudança
climática, permitindo ao governo responder tanto aos perigos extremos
quanto aos de início lento, à medida que ocorrem, de modo a reduzir a
vulnerabilidade da população de Minas Gerais frente aos impactos de
alteração do clima.

Execução: Direta    Ação: 4242             Grupo de Despesa: Custeio

Desenvolvimento de
ferramenta simplificada de

apoio a municípios para
avaliação do risco local de

mudança climática

R$450.000,00



Gestão de Resíduos Sólidos

Execução: Convênio      Ação: 4348          Grupo de Despesa: Investimento

Contratação de consultoria elaboração de modelagem para consórcio
público para fins de concessão dos serviços de coleta seletiva,
transporte, tratamento, transbordo e disposição final de resíduos
sólidos urbanos (RSU), beneficiando a população com gestão adequada
dos RSU e atendendo à Política Nacional de Resíduos Sólidos e novo
marco regulatório do saneamento básico.

Execução: Direta    Ação: 4321       Grupo de Despesa: Custeio

Implantação de Unidade de
Triagem e Compostagem
(UTC) de Resíduos Sólidos

Urbanos (RSU)

Instalação de uma UTC com área de recepção dos RSU, galpão de
triagem, baias de armazenamento de recicláveis, pátio de
compostagem, unidade de armazenamento e tratamento dos efluentes
sanitários e lixiviados gerados, escritório, cozinha, banheiros/vestiários.
Aquisição de maquinários como esteira de triagem, coletores seletivos,
balança, empilhadeira, prensa e outros.
Itens a serem adquiridos/contratados: preparo da área (R$12.00,00);
construção da UTC (R$720.000,00); equipamentos (R$143.000,00). 

R$875.000,00

Modelagem de Consórcios
Públicos Intermunicipais

para concessão dos
serviços de manejo de

resíduos sólidos urbanos

R$4.000.000,00

Nome do Projeto Ementa Valor

Elaboração do Plano
Municipal de Saneamento

Básico (PMSB)

Contratação de consultoria para elaborar o Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), em um horizonte de 20 anos, das ações de
saneamento nos municípios, por meio de indicadores sanitários,
epidemiológicos e ambientais, que avaliam e caracterizam a situação de
salubridade ambiental, culminando na definição de prioridades de
investimentos no município. 

 R$200.000,00

Execução: Direta    Ação: 4321      Grupo de Despesa: Custeio



Execução: Convênio      Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Estruturação das Unidades
de Triagem e

Compostagem (UTCs)

Adquirir equipamentos para fomentar a recuperação e reciclagem dos
RSU nas UTCs: esteira de triagem (R$85.500,00), prensa (R$36.600,00),
balança (R$6.900,00), empilhadeira (R$8.600,00), 10 coletores seletivos
(R$4.000,00), termômetro (R$1.400,00) e outros. 

 R$200.000,00

Nome do Projeto Ementa Valor

Aquisição de caminhões para os municípios utilizarem na coleta seletiva
de resíduos sólidos urbanos e na coleta e transporte dos rejeitos,
favorecendo a reciclagem e o tratamento adequado dos resíduos
orgânicos, bem como a disposição final ambientalmente adequada
somente dos rejeitos.

Execução: Convênio     Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Estruturação do sistema de
coleta seletiva dos

Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU)

R$555.000,00  
 R$1.425.000,00



Abastecimento de Água de Saneamento

Adquirir sistema individual de abastecimento de água para captação de
águas pluviais, armazenamento e distribuição de água para residências,
a fim de possibilitar que as regiões mais remotas do estado estoque e
tratem a água proveniente das chuvas, permitindo diversos benefícios
para a saúde da população como a higienização de ambientes comuns,
preparo de alimentos e irrigação para plantação.

Execução: Direta    Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Reservatório de água
pluvial em comunidades

rurais

R$150.000,00

Ementa ValorNome do Projeto

Implementar sistemas de tratamento de esgoto FSB (Fossa Septica
Biológica) + CB (Círculo de Bananeiras) de baixo custo para a
comunidades rurais, garantindo destinação correta dos efluentes
sanitários, ocasionando melhoria de qualidade de vida da população
local e do meio ambiente.

Execução: Convênio     Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Implantação desistemas de
tratamento de esgoto FSB
(Fossa Septica Biológica) +
CB (Círculo de Bananeiras)

em Comunidades Rurais
em MG

R$8.000,00    
 R$300.000,00



Execução: Convênio      Ação: 4321      Grupo de Despesa: Investimento

Implantação de sistema completo de abastecimento de água composto
por Poço Tubular Profundo, para atendimento em comunidades rurais.
O sistema é composto por: Poço Tubular, Rede Adução, Reservatórios,
Kit de Tratamento e Rede de Distribuição.
Custo unitário de R$150.000,00

Execução: Convênio     Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Sistema de módulos
sanitários para

comunidades rurais

Implantação de 20 Módulos Sanitários completos (contratação de
serviço, que inclui o material e a instalação) para atendimento a
famílias com vulnerabilidade social e ausência de banheiros em suas
residências. Custo unitário de 1 Módulo Sanitário estimado em R$
15.000,00

R$15.000,00
R$300.000,00

Sistema de abastecimento
de água para comunidades

rurais
R$150.000,00

Execução: Convênio      Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Energização de sistemas de
abastecimento de água

para comunidades rurais

Adquirir painéis fotovoltaicos para sistemas simplificados de
abastecimento de água - poço tubular profundo - para atendimento de
até duas comunidades rurais nos municípios de Minas Gerais.

R$150.000,00

Execução: Convênio      Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Sistema de tratamento de
água para comunidades
rurais (kits cloradores)

R$200.000,00
Aquisição e Instalação de 400 Kits Cloradores para tratamento de água
em residências rurais. O valor unitário é em média R$ 500,00.



Implantação de 100 Fossas Biodigestoras, para tratamento de esgoto
sanitário.
Valor unitário estimado de R$ 3.000,00

Sistema de tratamento de
esgoto em comunidades

rurais - Fossas
biodigestoras

R$3.000,00      
 R$3000.000,00

Execução: Convênio      Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Implantação de 35 Sistemas de Tratamento de Esgoto composto por
Tanques de Evapotranspiração + Círculos de Bananeiras, com o custo
unitário mínimo de R$ 8.500,00.
O valor de 8.500 atende uma família com 7 moradores

Execução: Convênio     Ação: 4321       Grupo de Despesa: Investimento

Sistema de tratamento de
esgoto em comunidades

rurais - TEVAP (tanques de
evapotranspiração)

R$8.500,00    
 R$300.000,00

Regularização Ambiental

Fomentar a melhoria da qualidade ambiental em Minas Gerais,
aprimorando a elaboração do parecer único, do monitoramento de
condicionantes de licença ambiental e do acesso à informação.

Execução: Direta    Ação: 1074      Grupo de Despesa: Custeio

Monitoramento de
condicionantes de licença

ambiental

Ementa ValorNome do Projeto

   R$3.000.000,00



Obrigada! 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  - Semad

Diretoria de Projetos Ambientais e Instrumentos Econômicos - Dpai

dpai@meioambiente.mg.gov.br

Instituto Estadual de Floresta - IEF
Fundação Estadual de Florestas - Feam


