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RESUMO 

 

A gestão de recursos hídricos vem sendo aplicada no Brasil, de períodos anteriores ao 

Código das Águas de 1934, porém, somente em 1997 com a promulgação da Lei 9433 os 

instrumentos de gestão foram instituídos. Foram estabelecidos seis instrumentos, no qual 

dois são voltados para o planejamento dos usos das águas, sendo o enquadramento de 

corpos de água, um destes instrumentos e ele o objeto de estudo desta dissertação. 

A escolha pela análise do enquadramento das águas superficiais da bacia do rio Verde 

deve-se a metodologia adotada para a sua atualização, que se baseou na Resolução do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos n.º 091, de 05 de novembro de 2008, legislação 

mais atual que estabelece os procedimentos de enquadramento. Com isso, objetivou-se 

conhecer os fatores intervenientes a elaboração, de modo que os resultados encontrados 

pudessem sugerir demandas de melhorias dos procedimentos e de organização dos dados 

para os trabalhos futuros do Instituto Mineiro de Gestão da Águas - IGAM. A construção 

do trabalho pautou-se em análise de diversas fontes bibliográficas, dentre elas, de 

documentos institucionais da Agência Nacional de Águas e do próprio IGAM, visando 

sempre identificar aspectos que pudessem contribuir de algum modo para o 

aperfeiçoamento do modelo adotado. Os resultados encontrados permitiram avaliar que a 

metodologia adotada para elaboração da proposta de enquadramento foi satisfatória, e que 

pequenos ajustes a tornaria mais eficiente. Por outro lado, a base de dados, a sua 

organização e os meios para obtê-los deverão passar por uma profunda reforma, caso 

desejem que este instrumento seja elaborado e implementado nas bacias mineiras. 
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ABSTRACT 

 

The management of water resources has been applied in Brazil prior to the Water Code of 

1934, but only in 1997, with the enactment of Act No. 9433, were management tools 

introduced. Six instruments were established, in which two are devoted to water use 

planning, and one of them pertaining to the classification of water bodies, which is the 

object of study in this thesis. 

The choice for examining the framework of the surface waters of the Rio Verde basin 

should be the methodology adopted for its upgrade, which was based on the Resolution of 

the National Water Resources No. 091, of November 5, 2008, which is a more current 

legislation for establishing classification procedures. Thus, this study aimed at identifying 

the factors involved in its development, so that the results could suggest the need for 

improvements in the procedures and organization of data for future work by the Minas 

Gerais Institute for Water Management - IGAM. The construction of this study was based 

on the analysis of various bibliographic sources, including institutional documents from the 

National Water Agency and from IGAM itself, always seeking to identify aspects that 

could contribute something to the betterment of their models. The results permitted an 

assessment that the methodology adopted for preparation of the proposed classification has 

been satisfactory, and that minor adjustments would make it more efficient. Moreover, the 

database, its organization, and the means for retriving it must undergo a thorough reform, 

if this instrument is to be developed and implemented in the basins of Minas Gerais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estado de Minas Gerais é conhecido, por muitos ambientalistas, como ‘a caixa d’água do 

Brasil’. Tal título deve-se à grande quantidade de nascentes dentro do seu território, à 

disponibilidade hídrica e à qualidade das águas dos rios que correm dentro do Estado e que 

abastecem os principais rios federais, como por exemplo, o rio São Francisco, o rio Grande 

e o rio Doce.  

A quantidade e a qualidade das águas em Minas têm servido de atrativo para diversos 

empreendimentos, com seu uso para vários fins, como: abastecimento público, irrigação 

agrícola, processos produtivos industriais; nos quais estes usos, muitas vezes têm 

proporcionado desperdícios e perdas da qualidade de água. 

Além dos empreendimentos existentes, os novos têm exigido demandas cada vez maiores 

de água, tornando cada vez mais evidente, a necessidade de uma gestão eficiente desses 

recursos. O Estado tem buscado implementar os instrumentos de gestão das águas, 

instituídos pelas Leis Federal e Estadual, para que se minimize os impactos negativos e 

propicie, ao menos, a manutenção da quantidade e qualidade dos corpos hídricos. 

A Bacia Hidrográfica do rio Verde, de nascentes localizadas na Serra da Mantiqueira e um 

dos principais afluentes da bacia do rio Grande, caracteriza-se pela boa disponibilidade 

hídrica, mas que por apresentar em toda sua extensão usos múltiplos, desprovidos de 

planejamento e controle, ocasionou, de um modo geral, a classificação ruim para suas 

águas (IGAM, 2009), e que como consequência comprometimento dos empreendimentos 

atuais e futuros da bacia. Esta unidade de planejamento, no passado recente, fora 

contemplada por uma proposta de enquadramento, sendo inclusive aprovada pelo Conselho 

Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM/MG) em 1998, porém não foi 

implementado.  

O enquadramento de corpos de água é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos 

definido pela Lei Federal 9433, de 08 de janeiro de 1997, e tem como importância o seu 

papel estratégico para planejar a manutenção e melhoria da qualidade das águas de uma 

bacia, através da identificação dos usos preponderantes. 

A escolha por realizar a análise de uma proposta de enquadramento de corpos de água de 

bacia hidrográfica, iniciou-se como proposta para esta dissertação, que na busca por 

aperfeiçoar o modelo metodológico adotado pelo IGAM, optou por identificar os fatores 
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que intervêm na elaboração deste instrumento. Para isso, estabeleceu como critério uma 

proposta de enquadramento que acabara de ser concluída e que tivesse adotado os 

procedimentos mais atuais para sua elaboração (Resolução CNRH 091/2008), na qual a 

atualização do enquadramento do rio Verde se encaixou. 

A atualização do enquadramento da bacia do rio Verde foi o trabalho mais recente 

concluído pelo IGAM, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em julho 

de 2010. A sua análise serviu para ponderar a aplicabilidade das normas existentes e 

avaliar os resultados obtidos pela elaboração da proposta, comparando-os aos 

procedimentos estabelecidos, principalmente pela Resolução CNRH 091/2008 e as 

orientações da Agência Nacional de Água. 

Além da avaliação do processo de elaboração da proposta de enquadramento da Bacia do 

rio Verde, adotou-se como objeto de análise, avaliar as condições técnicas para 

implementação do instrumento.  

Este momento foi determinante para contrapor as perspectivas práticas às acadêmicas, de 

modo a produzir uma percepção crítica dos avanços já ocorridos e da necessidade de 

melhoria e aperfeiçoamento do modelo de enquadramento no Estado de Minas Gerais. 

 

1.1. Objetivo Geral 

Considera-se como o objetivo geral deste trabalho: 

a análise das condições técnicas para elaboração dos enquadramentos de corpos de água 

superficiais das bacias hidrográficas mineiras, com enfoque no caso da Bacia do rio Verde, 

identificando os fatores intervenientes à sua atualização e aprovação pelo respectivo 

Comitê. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

- analisar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, a fim de estabelecer as inter-

relações entre os instrumentos com o enquadramento de corpos de águas superficiais; 
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- analisar o sistema de gestão de qualidade das águas dos Estados Unidos da América, do 

Canadá e da Europa, visando conhecer estratégias, procedimentos e critérios para a 

elaboração e implantação do enquadramento de corpos de água; 

- caracterizar os enquadramentos de corpos de água nos Estados brasileiros avaliando os 

estágios de implantação em que se encontram; 

- analisar as propostas de enquadramentos de corpos de água de algumas bacias mineiras, 

visando identificar estratégias, procedimentos e critérios utilizados para elaboração das 

propostas de enquadramento dos corpos de água; 

- analisar a atualização do enquadramento da Bacia do Rio Verde, identificando os fatores 

intervenientes da proposta, de modo a aprimorar os procedimentos para elaboração de 

novas propostas nas bacias hidrográficas mineiras. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra estruturada em seis (6) Capítulos: Introdução; Gestão de 

Recursos Hídricos; Enquadramento dos Corpos de Água; Enquadramento em Minas 

Gerais; Estudo de Caso: Atualização do Enquadramento da Bacia do rio Verde; 

Conclusões e Recomendações. 

Na dissertação não se adotou a estrutura formal proposta pela Universidade Federal de 

Ouro Preto, no qual se sugere a disposição de um capítulo específico para “metodologia”. 

Os procedimentos e descrições metodológicos foram apresentados no início de cada 

capítulo, como opção a tornar o texto mais agradável ao expectador, sem perder a essência 

do que e como foi trabalhado cada assunto na dissertação. 

O primeiro Capítulo faz uma apresentação sucinta do tema, abordando sua relevância para 

o meio acadêmico e profissional, os objetivos do trabalho e a distribuição temática dos 

assuntos abordados nesta dissertação. 

No segundo Capitulo é feita uma análise da gestão dos recursos hídricos no Brasil, 

principalmente, sob o aspecto legal e sua evolução até a criação da Lei 9433/97, seguido 

por uma análise especifica dos instrumentos de gestão instituídos pela Lei. Por fim, 

buscou-se estabelecer as articulações entre os instrumentos de gestão, dando um foco 

prioritário às inter-relações entre o enquadramento de corpos de água e os demais 

instrumentos. 
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O terceiro Capítulo é composto pela análise específica do enquadramento, considerando 

como objeto o arcabouço legal que regulamenta o instrumento no Brasil e em Minas 

Gerais, as experiências internacionais e a situação do enquadramento no Brasil. 

O quarto Capítulo está estruturado em dois tópicos, um abordando o Panorama do Estado, 

onde se realiza uma caracterização histórica do processo de elaboração de enquadramento 

e a caracterização da situação do Estado; e outro que faz caracterizações de propostas de 

atualizações de enquadramentos de algumas Bacias Mineiras. 

No Capítulo cinco é apresentada a proposta de atualização do enquadramento da bacia do 

rio Verde, conforme estrutura definida pela legislação que normatiza os procedimentos 

para enquadramento, seguida por uma análise crítica, identificando os fatores 

intervenientes à proposta. 

No sexto Capítulo são apresentadas as conclusões e recomendações para as futuras 

propostas de enquadramento em Minas. 
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2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

O estudo sobre a gestão de recursos hídricos baseou-se numa ampla pesquisa bibliográfica, 

que resultou no levantamento do processo histórico que antecedeu a Lei Federal 9433/97, 

na análise dos instrumentos instituídos pela Lei e nas articulações estabelecidas entre cada 

instrumento, focando-se, prioritariamente, no enquadramento dos corpos de água. Para 

ampliar as percepções dos instrumentos de gestão, dividiu-se o capitulo em duas etapas, 

sendo a primeira destacada por Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos e a segunda 

denominada Articulações entre os Instrumentos de Gestão e o Enquadramento.  

Em Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos foi construído um pequeno histórico da 

gestão das águas no Brasil, visando demonstrar a evolução da legislação brasileira, e 

posteriormente, realizou-se uma análise dos instrumentos de gestão de recursos hídricos 

instituídos pela Lei 9433/97. As referências utilizadas basearam-se em autores diversos e 

nas regulamentações federais e estaduais de recursos hídricos. 

Para entender as articulações estabelecidas entre os instrumentos de recursos hídricos, 

foram analisadas diferentes literaturas, nas quais os autores manifestavam a importância 

dos instrumentos de gestão das águas, instituídos pela Lei 9433, e a sua aplicação de modo 

integrado. Foi dado um enfoque prioritário às inter-relações estabelecidas entre o 

enquadramento dos corpos de água com os demais instrumentos de gestão das águas. 

Estes estudos permitiram aprofundar o conhecimento sobre a gestão de recursos hídricos e 

compreender a importância de aplicar os instrumentos de gestão das águas de modo 

integrado. 

 

2.1. Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Este trabalho adotou como marco inicial para análise da gestão de recursos hídricos, a 

aprovação do Código das Águas, que se deu via Decreto Federal n° 24.643, em 1934, 

apesar de reconhecer que a gestão dos recursos hídricos no Brasil tenha iniciado em 

período anterior a este marco (FONSECA e PRADO FILHO, 2006). O Decreto foi 

aprovado no Governo de Getúlio Vargas e buscou regulamentar os domínios das águas e 

regulamentar as condições de uso das mesmas, inclusive introduzindo concessão de 

outorga. Segundo BRAGA et al (2006), o Código das Águas foi um dos documentos mais 

completos sobre gestão das águas, tendo ele servido de referência para as principais 
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regulamentações de gestão das águas no Brasil e no Mundo. Outros instrumentos foram 

agregados ao Código das Águas com o passar dos anos, bem como a criação de outras 

legislações para que ajudassem a regular os usos dos recursos hídricos (LEAL, 2010; 

BORGES, 2008). O Decreto Federal 24.643 vigorou até a aprovação da Lei Federal 9433, 

de 08 de Janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

formalizou a instituição dos instrumentos de recursos hídricos (LEAL, 2010; BORGES, 

2008). 

O Código das Águas, apesar de ser visto como uma ferramenta bastante moderna e que 

previa medidas de recuperação, preservação e conservação das águas, tinha como principal 

objetivo regulamentar a apropriação da água, visando à utilização como fonte geradora de 

energia elétrica (BRAGA et al, 2006; ANTUNES, 2002). Essa condição fazia com que o 

modelo de gestão fosse centralizador, privilegiando o setor elétrico nas tomadas de 

decisão. O modelo passou a ser questionado pelos principais usuários de água, o que o 

levou a passar por algumas adequações, porém, o processo de decisão continuou 

privilegiando o setor elétrico, até a formulação e aprovação da Lei 9433/97. 

Para MENDONÇA (2002), a Lei 9433/97 proporcionou um grande avanço em relação às 

anteriores, devido à formalização dos instrumentos de gestão e à delineação das 

competências de cada instrumento. Para MUÑOZ (2000), a Política Nacional de Recursos 

Hídricos constitui-se num marco importante para a construção de um estilo de 

desenvolvimento sustentável. Ainda segundo esse autor, a Lei 9433/97 traz um marco 

inovador, com a inserção da gestão participativa nas diferentes esferas (federal, estadual e 

de base). 

A Lei Federal 9433/97 definiu os seguintes instrumentos para a Gestão de Recursos 

Hídricos (BRASIL, 1997): 

I – os Planos de Recursos Hídricos; 

II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água; 

III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V – a compensação a municípios; 

VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 
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Para MENDONÇA (2002), os instrumentos de gestão de recursos hídricos se distinguem 

em dois grupos, sendo o primeiro formado por instrumentos de ordem técnica e normativa, 

compostos por: Planos de Recursos Hídricos, Enquadramento de corpos de água, outorga e 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, pois eles estabelecem regras e ações que 

regulam e racionalizam os usos dos recursos hídricos, pautados no gerenciamento e 

planejamento; e o segundo grupo formado pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos e 

compensação a municípios, sendo estes de ordem econômica. A cobrança econômica visa 

proporcionar o uso racional dos recursos hídricos. A compensação a municípios teve o 

artigo que o regulamenta vetado, aguardando uma nova regulamentação (GARRIDO, 

2006). 

 

2.1.1. Planos de recursos hídricos 

A Lei 9433/97, artigo 6º, define que os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores 

que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). Os Planos de Recursos 

Hídricos são instrumentos de planejamento contínuo e dinâmico, numa visão de longo 

prazo, definido em cenários, de forma a permitir uma gestão compartilhada do uso 

integrado dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (GARRIDO, 2006). Ele 

funciona como instrumento orientativo das Bacias Hidrográficas, dos Estados, e do 

Território Brasileiro, no objetivo de estabelecer diretrizes, programas e metas para o 

aumento e melhoria da qualidade da água. 

Os programas e metas devem apresentar um horizonte compatível para sua implantação 

(BRASIL, 1997), no entanto, não existe nas legislações (federal ou estadual) a definição de 

qual é este período, bem como de qual é o período para reavaliação das metas. Os “Termos 

de Referências” elaborados pelo IGAM têm estabelecido horizontes de planejamento de 20 

a 25 anos, ponderando atualizações ou revisões a cada 5 anos, caso necessário (IGAM, 

2008).  

Para GARRIDO (2006), os planos de recursos hídricos são: “Documentos programáticos 

para a bacia ou região hidrográfica, contendo as diretrizes de uso dos recursos hídricos e 

medidas correlatas e de acordo com a legislação brasileira, que devem ser elaborados por 

bacia, por estado e para todo o país”. 
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Para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, a Lei Federal 9433/97 estabelece 

conteúdos mínimos à sua elaboração (BRASIL, 1997). A Lei Estadual 13199/99, além de 

conter os mesmos estudos mínimos apontados pela Lei Federal, é acrescida do Decreto 

Estadual nº. 41578/99, que institui uma ampliação dos estudos necessários à elaboração de 

Planos (MINAS GERAIS, 1999). 

Para MENDONÇA (2002), atender estes conteúdos mínimos é necessário, pois caso o 

Plano não ofereça resposta à maior parte dos estudos exigidos, este instrumento poderá ter 

os seus dados questionados, correndo o risco de não ser aprovado pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos, e como consequência, não possuir valor legal. 

Em Minas Gerais, existem dezesseis Planos Diretores de Recursos Hídricos elaborados e 

aprovados, sendo que falta a aprovação de alguns pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídrico de MG (CERH/MG). Dentre os que já obtiveram aprovação do CERH/MG, 

destacam-se os das bacias dos rios: Velhas (2004), Paracatu (2006), Pará (2008) e Verde 

(2010). Os Planos Diretores de Recursos Hídricos da Bacia Federal do rio Doce e suas 

respectivas Sub-Bacias obtiveram apenas aprovação dos Comitês de Bacias Hidrográficas.  

 

2.1.2. Enquadramento dos corpos d’água  

O enquadramento de corpos de água é outro instrumento de gestão definido pela Lei 

Federal 9433/97 e que compõe o modelo de gerenciamento integrado de recursos hídricos 

de bacia (Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, 2008). Ele é um instrumento 

normativo de planejamento e de efetivação da política de recursos hídricos e visa manter 

ou melhorar a qualidade das águas, sem perder de vista a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. São objetivos do enquadramento de corpos de água: a manutenção e melhoria 

da qualidade dos corpos de água na bacia, a definição de prioridades e a proposição de 

ações escalonadas no tempo e no espaço, com as respectivas avaliações de custos.  

O enquadramento dos corpos de água visa assegurar qualidade compatível com os usos 

mais exigentes e diminuir os custos de controle da poluição das águas (Conselho Nacional 

de Meio Ambiente - CONAMA, 2005). Trata-se de instrumento de proteção dos níveis de 

qualidade dos recursos hídricos, que considera que a saúde e o bem-estar humano, assim 

como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da 

qualidade das águas (LEEUWESTEIN e MONTEIRO, 2000). 
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Para BRAGA et al (2006), o enquadramento visa determinar níveis de qualidade ao longo 

do tempo nos diversos trechos da malha hidrográfica, em função dos usos e dos programas 

e metas para a consecução desses objetivos. 

A Resolução CONAMA 357/2005 define que o enquadramento é o estabelecimento da 

meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou 

mantido em um segmento de corpo d’água, de acordo com os usos preponderantes 

pretendidos, ao longo do tempo. 

Para GARRIDO (2006), o enquadramento dos corpos de água em classe de usos 

preponderantes “é um instrumento de gestão que, antes de tudo, permite manter ativo o 

importante vínculo entre o setor de gerenciamento do uso da água e o setor ambiental”. 

Ainda segundo o autor, o enquadramento assegura a qualidade da água, conforme a 

qualificação dos usos preponderantes existentes em determinada região, permitindo a 

redução de custos no combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

(GARRIDO, 2006). 

A proposta de enquadramento deve sempre focar na demanda atual e futura do uso da 

água, considerando a qualidade da água almejada pela sociedade. LEEUWESTEIN e 

MONTEIRO (2000) salientam que: “o enquadramento não deve se basear na situação atual 

do corpo de água, mas na necessidade de se atender os níveis de qualidade definidos pela 

sociedade”. 

LEEUWESTEIN e MONTEIRO (2000) sugerem que, para a elaboração das propostas de 

enquadramento dos corpos de água, a sociedade deva ser consultada e que em pelo menos 

dois momentos esta condição venha a ser atendida. Ou seja, “na elaboração do relatório 

técnico, para identificar os usos desejados de recursos hídricos da bacia; e na etapa de 

aprovação da proposta e dos respectivos atos jurídicos, para apresentar as alternativas de 

enquadramento dos corpos de água”. 

Para a elaboração de propostas de enquadramento de corpos de água superficiais no Estado 

de Minas Gerais, são adotadas as seguintes normas: Resolução CNRH 091, de 05 de 

novembro de 2008, que estabelece os procedimentos e estudos para o enquadramento de 

corpos de águas superficiais e subterrâneos; e a Deliberação Normativa Conjunta 

CERH/COPAM 001, de 05 de maio de 2008, que estabelece os tipo de usos 

preponderantes e os parâmetros de qualidade que definem as classes de água em que os 

corpos de água se encontram. O Estado não dispõe de legislação que estabeleça os 
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procedimentos para enquadramento de corpos de água, por isso adota a regulamentação 

federal. 

 

2.1.3. Outorga de direito de uso  

A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos é um instrumento de gestão das águas 

que assegura o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água (ZAMBERLAN et al, 

2007). De acordo com a Lei Estadual 13.199/99, as outorgas de recursos hídricos têm 

como objetivo assegurar a quantidade e a qualidade de água de um corpo de água, de modo 

a garantir o direito de uso àqueles que o pleiteiam sem pôr em risco os ecossistemas e a 

vida humana. A outorga pode ser aplicada nas captações de água e nos lançamentos de 

efluentes. Ela não pode ser expedida quando do seu ato decorrer prejuízos para os usos 

múltiplos da água ou não for levada em consideração a vocação da Bacia Hidrográfica.  

Para GARRIDO (2006), a outorga é um contrato administrativo pelo qual o Poder Público 

atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a usuário particular, para que o 

explore, segundo sua destinação específica. Para FROES et al (2009), a outorga de direito 

de uso de recursos hídricos é o instrumento por meio do qual se faz a repartição dos 

recursos hídricos disponíveis entre os diversos usuários da bacia. 

Está sujeito à obtenção do direito de outorgas, os seguintes usos (BRASIL, 1997):  

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para 

consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo; 

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente 

em um corpo de água. 

Segundo o IGAM (1999), não necessitam de outorgas os pequenos núcleos distribuídos no 

meio rural para satisfação de necessidades, para os usos e represamentos insignificantes. 

Atualmente, com os estudos dos Planos Diretores de Recursos Hídricos, tem-se 

identificado que o conjunto de usuários insignificantes representa impacto aos recursos 

hídricos; e, com isso, já existem indicativos para que se alterem os critérios para definição 
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de usuários insignificantes, até mesmo a extinção do termo, por considerar que o conjunto 

de usuários torna-se significante (TESE, 2008). 

 

2.1.4. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos visa o reconhecimento da água como um bem 

econômico, dando ao usuário uma indicação de seu real valor. Através do estabelecimento 

de um preço público para o uso da água, pretende-se incentivar os usuários a utilizarem 

esse recurso natural de forma mais racional, garantindo, dessa forma, o seu uso múltiplo 

para as atuais e futuras gerações. 

Além disso, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos objetiva arrecadar recursos para o 

financiamento de programas e intervenções previstos nos Planos Diretores das Bacias, 

voltados para a melhoria da quantidade e da qualidade da água. 

Para CANEPA et al (1999), a cobrança fundamenta-se no princípio do usuário pagador e 

aplica-se quando: a retirada de água de um rio torna-se excessiva; a quantidade de água é 

insuficiente para auto-depuração dos despejos de esgotos lançados; a qualidade do rio se 

perde, não mais permitindo a balneabilidade, a pesca; o custo do tratamento de água para o 

abastecimento humano torna-se bastante elevado. Ainda segundo o autor, é nessa hora ou 

instante que o Estado tem que intervir, transformando o recurso natural em propriedade 

estatal e não mais de livre acesso, de modo que a água seja racionalizada e os usos sejam 

racionais. 

Esta idéia é reforçada por LANNA (2000) quando diz que: “a cobrança atua na lei de 

oferta e procura, determinando que o preço do recurso aumente quanto mais próximo do 

esgotamento estiver, pois a oferta estará diminuindo gradualmente. Com isto, os usuários 

serão compelidos a usar com mais racionalidade este recursos, evitando desperdícios e 

retardando o seu esgotamento”. 

 

2.1.5. Compensação a municípios 

A compensação financeira a ser paga aos municípios foi estabelecida visando ser uma 

compensação em razão das perdas de áreas por inundações artificiais causadas por 

reservatórios. Isso ocorreria até que estivesse recuperado esse passivo ambiental. O cálculo 

seria estabelecido com base nas privações das rendas futuras que os terrenos inundados ou 
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restritos ao uso do solo poderiam gerar. Entretanto, essa fórmula foi vetada, aprovando-se 

apenas o instrumento,  que falta ou carece de nova regulamentação (GARRIDO, 2006).  

 

2.1.6. Sistema de informações  

O Sistema de Informações é um mecanismo que se estabeleceu para gerenciar as 

informações que são produzidas pelo Sistema de Recursos Hídricos. Ou seja, todas as 

informações coletadas e tratadas devem ser armazenadas em um único banco de dados, 

para que esse possa servir de fonte de informação para os gestores e a sociedade na 

elaboração de projetos, programas, planos, ações e intervenções tornando o processo mais 

ágil. 

Para BRAGA et al (2006), o sistema de informações tem como objetivo principal produzir, 

sistematizar e disponibilizar dados e informações que caracterizam as condições hídricas 

da bacia em termos de quantidade e qualidade da água nos diversos usos. Esta 

sistematização ou disponibilização de dados pode ser representada por dados cartográficos 

e/ou dados numéricos, como a localização dos dados de outorga ou das informações 

disponíveis de um cadastro de usuários, bem como a quantidade de outorgas, vazões 

usadas, etc.  

De acordo com PINHEIRO (2004), os Sistemas de Informação podem ser definidos “como 

uma combinação de recursos humanos e computacionais que inter-relacionam a coleta, o 

armazenamento, a recuperação, a distribuição e o uso de dados com o objetivo de maior 

eficiência gerencial (planejamento, controle, comunicação e tomada de decisão), nas 

organizações”.  

 

2.2. Articulações entre os Instrumentos de Gestão e o Enquadramento 

A proposta de se ter a gestão integrada dos instrumentos de recursos hídricos é de período 

anterior à criação da Lei 9433/97, quando se discutia a necessidade de adequação do 

Código das Águas. Segundo MUÑOZ (2000), a Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos (ABRH) foi a precursora das discussões, através de seus diversos fóruns, os quais 

defendiam a necessidade dos instrumentos terem inter-relação entre si, de modo a permitir 

a gestão integrada. As propostas sugeridas pela ABRH foram acolhidas pelo texto final da 
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Lei 9433/97, inclusive sendo estabelecidas em suas diretrizes (Agência Nacional de Águas 

– ANA, 2009). Para MACIEL JR (2000), a importância de se adotar este preceito à lei, 

deve-se aos instrumentos que são complementares entre si, por isso não há como dissociar 

um instrumento do outro. 

Os instrumentos de gestão de recursos hídricos articulam-se também com a gestão 

ambiental. Segundo a ANA (2009), “a Política Nacional de recursos hídricos estabelece, 

como uma de suas diretrizes de ação, a integração da gestão de recursos hídricos com a 

gestão ambiental; a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 

usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional e a articulação da Gestão de 

recursos hídricos com a do uso do solo”. Para PAGNOCCHESCHI (2000), além da 

interação entre os instrumentos de gestão de Recursos Hídricos, a lei 9433/97 possibilitou 

o diálogo permanente entre as áreas de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, abrindo 

possibilidade de sintonia e ação articulada.  

A maior parte dos instrumentos de gestão definidos pela Lei 9433/97 são independentes na 

sua concepção, exceção da cobrança do uso dos recursos hídricos, e podem ser aplicados 

isoladamente, sem a necessidade de que outro instrumento esteja funcionando; entretanto, 

tornam-se mais eficientes quando são articulados entre si e complementares uns aos outros, 

fazendo com que a gestão para melhoria da qualidade e quantidade de água não sejam 

desassociada, permitindo uma gestão sistemática dos recursos hídricos. 

O enquadramento de corpos de água é dos instrumentos de gestão que mais compartilham 

e realizam a gestão integrada com os outros instrumentos. Ele apresenta inter-relações com 

o processo de concessão de outorga, com a cobrança, com a base de execução dos Planos 

Diretores de Recursos Hídricos e também, com os processos de licenciamento ambiental 

(ANA, 2009). 

Para ZAMBERLAN et al (2007), o enquadramento é de fundamental importância para o 

funcionamento integral dos outros Instrumentos de gestão. A liberação de outorgas, seja 

ela para o uso da água, a fins lucrativos ou não, necessita de uma prévia análise específica, 

quanto à classe ou tipo de água a ser utilizada, logo sua qualidade e disponibilidade 

constantes no enquadramento garantem a manutenção do uso desta água de forma 

sustentável. A cobrança pelo uso da água, associada à outorga, também necessita de dados 

quanto à classificação das águas, visando à devida cobrança, seja ela para o consumo ou 

lançamento de efluentes. 



14 
 

A articulação do Enquadramento de corpos de água com o Plano de Recurso Hídrico é uma 

das mais evidentes. Ela ocorre em função da complementaridade de ações para se atingir as 

metas de qualidade e quantidade entre os dois instrumentos. Para GARRIDO (2006), “os 

planos de recursos hídricos e o enquadramento são indissociáveis como são indissociáveis 

quantidade e qualidade, posto que tenham os mesmos objetivos e devem ser estudados, 

propostos e aprovados simultaneamente, não podendo o enquadramento ser tratado sem 

que se considere a importante relação que guarda com os planos”. A articulação entre esses 

dois instrumentos está definida pelas leis que os regulamentam, quando a legislação de 

Plano exige dentre os conteúdos mínimos, a necessidade de apresentar uma proposta de 

enquadramento; bem como na legislação do enquadramento, que determina que este 

instrumento deva ser elaborado concomitante aos Planos Diretores de Recursos Hídricos 

dessa bacia. Para a ANA (2009), esses instrumentos se articulam e se complementam 

quando as ações do Programa de Efetivação de Enquadramento fazem parte do Programa 

de Investimento do Plano da Bacia. 

A articulação do enquadramento de corpos de água com as outorgas encontra-se 

estabelecida pela legislação, quando a Lei 9433/97 condiciona as concessões de uso da 

água a critérios estabelecidos pelos Planos de Recursos Hídricos, e também, à condição de 

qualidade em que o corpo de água encontra-se enquadrado (ANA, 2009). 

Para LANNA (2000), o enquadramento de corpos de águas influencia no processo de 

concessão de outorga, quando o órgão outorgante estabelece que para as concessões, os 

estudos de impacto para outorga deverão considerar a manutenção da qualidade da água do 

trecho enquadrado. 

De acordo com SOUTO (2008), o enquadramento dos corpos de água em classes limita e 

direciona o processo de outorga, uma vez que as autorizações para o uso da água, seja para 

lançamentos, seja para captação devem atingir/manter a qualidade requerida pelo corpo 

hídrico. 

O enquadramento dos corpos de água articula-se com a cobrança, quando esta exerce a 

função de reguladora, de controle da racionalização do uso e de adoção de medidas para 

manutenção da qualidade da água (ANA, 2009).  

A correlação entre a cobrança e o enquadramento ocorre em dois momentos. O primeiro, 

quando se pretende manter a classe de qualidade da água enquadrada; o segundo, quando 

os recursos oriundos deste instrumento, são investidos em projetos que visam atender ao 
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enquadramento proposto. A ANA (2009) intitula estes momentos de articulação do 

enquadramento com a cobrança em indireta e direta. A cobrança indireta ocorre quando na 

concessão de outorga, o valor leva em consideração as classes de enquadramento. 

Atualmente, as classes de enquadramento estão sendo adicionadas às fórmulas de cobrança 

pelo lançamento de efluentes. A relação direta da cobrança ocorre quando os valores 

arrecadados são aplicados em programas e obras de despoluição da bacia.  

Para THOMAS (2002), a cobrança articula-se com o enquadramento quando o nível de 

qualidade a ser atingido ou mantido pelos usuários, em função dos usos pretendidos, 

deverá pagar o maior valor, quanto maior o investimento necessário para se atingir o nível 

de qualidade definido pelo enquadramento. A cobrança conciliada ao enquadramento 

permite induzir modificações de comportamento do poluidor, visando atingir a melhoria de 

qualidade (LANNA, 2000). Além disso, o uso do recurso permite o monitoramento e a 

implementação de medidas para melhoria da qualidade da água. 

Um exemplo de articulação entre enquadramento e cobrança pode ser estabelecido pela 

escolha da classe de enquadramento e pela seleção de estratégias a serem utilizadas para o 

atendimento das mesmas. Considerando os aspectos econômicos, muitas vezes altos 

investimentos são  requeridos nas soluções de tratamento e de controle de poluição, para 

que as classes de enquadramento sejam atingidas. A cobrança pelo uso da água pode ser 

uma alternativa para subsidiar os investimentos necessários para se atingir as metas. 

O sistema de informações exerce um importante papel no armazenamento de dados sobre 

vazão, redes de monitoramento de quantidade e qualidade, cadastros de usuários, entre 

outros, que irão subsidiar a elaboração de estudos para proposta de enquadramento. Para 

SOUTO (2008), o Sistema de Informações de Recursos Hídricos (SIRH) é fundamental 

não só para o enquadramento, como para o gerenciamento de recursos hídricos como um 

todo, pois dados precisos e idôneos sobre os corpos hídricos em nível nacional ou regional 

são de importância ímpar para o sucesso da aplicação efetiva da Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 
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3. O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 

Nesta etapa do trabalho realizou-se uma análise específica do enquadramento, 

considerando como objeto de análise o Arcabouço Legal instituído pela legislação Federal 

e a Estadual (Minas Gerais), as Experiências Internacionais e a Situação no Brasil. 

Na avaliação do Arcabouço Legal fez-se uma descrição das legislações vigentes que 

regulamentam o enquadramento na esfera Federal e Estadual (Minas Gerais). Em seguida, 

realizou-se uma comparação entre a Resolução CNRH 012/2000 e a CNRH 091/2008, 

quanto às diferenças e avanços nos procedimentos para enquadramento. Ainda neste 

tópico, efetuou-se uma análise da Resolução CONAMA 357/2005 e da Deliberação 

Normativa conjunta COPAM/CERH 001/2008, nas quais ambas estabelecem os 

parâmetros e critérios para classificação dos corpos de água. 

No tópico Experiências Internacionais foram apresentadas as práticas adotadas pelos 

Estados Unidos, Canadá e União Europeia para controle e preservação da qualidade das 

águas. Tal procedimento visou conhecer e identificar procedimentos que são adotados em 

países com desenvolvimento econômico, e avaliar as condições técnicas para adotar 

algumas medidas nas sub-bacias mineiras. As referências consultadas são de diversos 

autores, além de material público emitido pelas instituições dos países analisados. 

No item Situação do Brasil buscou-se avaliar, de modo geral, o processo histórico do 

enquadramento e o status de sua implementação. Nesta pesquisa foram consultados artigos 

acadêmicos e técnicos e materiais institucionais do Governo Federal. 

 

3.1. - Arcabouço Legal 

Os instrumentos que regulamentam a elaboração e implantação de propostas de 

enquadramento dos corpos de água, na esfera federal, são representados pela Resolução 

CNRH 091/2008, que estabelece os procedimentos gerais para o enquadramento dos 

corpos de água superficiais e subterrâneos (CNRH, 2008), pela Resolução CONAMA 

357/2005, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para enquadramento das 

águas superficiais (CONAMA, 2005) e pela Resolução CONAMA 396/2008, que dispõe 

sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas 

(CONAMA, 2008). 
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Na esfera estadual não existe uma regulamentação de procedimentos, adotando-se as 

diretrizes definidas pela esfera Federal. Para a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas superficiais adota-se a Deliberação Normativa Conjunta do 

COPAM/CERH 001/2008 (COPAM/CERH, 2008). 

A Resolução CNRH 091/2008 foi editada a partir da revisão da Resolução CNRH 

012/2000 e visa aperfeiçoar os procedimentos de elaboração de propostas de 

enquadramento. Dentre as inovações realizadas, destaca-se a formulação de propostas de 

forma integrada e associada entre as águas superficiais e subterrâneas (CNRH, 2008), 

condição não contemplada pela norma mais antiga. Além disso, a nova resolução tornou o 

instrumento mais orientador, por definir com maior objetividade e detalhamento os estudos 

necessários para cada etapa. As principais distinções entre as duas resoluções estão 

apresentadas na Tabela 3.1. 

Outro aspecto importante da Resolução CNRH 091/2008 trata da elaboração da proposta 

de metas relativas às alternativas de enquadramento. Ela estabelece que as propostas 

devam ser elaboradas em função do conjunto de parâmetros de qualidade e das vazões de 

referência e que devem apresentar quadro comparativo contendo: as condições atuais, as 

condições necessárias para se atingir os usos pretendidos, a estimativa de custo para 

implementação de ações, os planos de investimentos e os instrumentos de compromisso 

(CNRH, 2008). Para a ANA (2009), a construção desse quadro é essencial para que se 

possam priorizar as alternativas de investimentos em ações. Diferente da anterior, a norma 

atual, ainda, apresenta um maior detalhamento e uma ordem prioritária de informações 

necessárias a fazer parte da proposta.  

Distinção também se faz na forma para efetivação do enquadramento. A Resolução CNRH 

091/2008 preocupou-se em definir os procedimentos metodológicos para propor os 

programas de efetivação, enquanto a anterior preocupou-se com os procedimentos para 

aprovação do instrumento e seus respectivos atos jurídicos. 

A desburocratização do módulo da participação da sociedade com a retirada da 

necessidade de audiência pública para aprovação do Enquadramento e substituindo “por 

meio da realização de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros” 

(CNRH, 2008), facilitou efetivamente a aprovação de propostas. 
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Tabela 3.1 - Principais distinções entre as Resoluções CNRH 012/2000 e 091/2008. 

Resolução CNRH 12, de 19/07/2000 Resolução CNRH 091, de 05/11/2008, 
publicada em 06/02/2009 

O enquadramento de águas superficiais. Enquadramento de águas superficiais e 
subterrâneas. 

Tem de obedecer às classes de usos 
preponderantes definidos pela Resolução 
CONAMA 020, de 18 de Junho de 1986. 

Tem de obedecer às classes de usos 
preponderantes definidos pelas 
Resoluções CONAMA 357, de 17 de 
março de 2005, para águas superficiais e a 
CONAMA 396, de 03 de abril de 2008, 
para águas subterrâneas. 

Deverá se apresentar em conformidade e 
articulação com: 
- Plano Nacional de Recursos Hídricos; 
- Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
- Plano de Recursos Hídricos da Bacia. 

Deverá se apresentar em conformidade e 
articulação com: 
- Plano Nacional de Recursos Hídricos; 
- Plano Nacional de Saneamento; 
- Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
- Plano de Recursos Hídricos da Bacia. 

Apresenta definições para conceitos de 
enquadramento de corpos de água. 

Não apresenta definições para conceitos 
de enquadramento de corpos de água. 

Não define as referências básicas para o 
enquadramento. Nas definições gerais são 
estabelecidos que os enquadramentos 
devam considerar os usos atuais e futuros 
dos corpos hídricos da bacia hidrográfica. 

Define como referências básicas para o 
enquadramento: 
- a bacia hidrográfica como unidade de 
gestão; e 
- os usos preponderantes mais restritivos. 

Etapas definidas: 
- diagnóstico do uso e da ocupação do 
solo e dos recursos hídricos na bacia; 
- prognóstico do uso e da ocupação do 
solo e dos recursos hídricos na bacia; 
- elaboração da proposta de 
enquadramento; 
- aprovação da proposta de 
enquadramento e respectivos atos 
jurídicos. 

Etapas definidas: 
- diagnóstico; 
- prognóstico; 
- propostas de metas relativas às 
alternativas de enquadramento; 
- programa para efetivação. 

 

Outro aspecto que a nova regulamentação avançou em relação à anterior, foi a abordagem 

das especificidades, ao sugerir que se adotem critérios diferenciados para cada tipo de 

ambiente, como lênticos, reservatórios artificiais ou cursos de água com vazão sazonal ou 

de regime intermitente (CNRH, 2008). A Agência Nacional de Águas sugere que “em 

corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente diferença sazonal 

significativa, as metas estabelecidas possam variar ao longo do ano” (ANA, 2005). 

Para classificação dos usos preponderantes e na adoção dos parâmetros de classificação 

dos corpos de água, adotam-se em Minas Gerais dois critérios, conforme o domínio das 

águas. Para as águas de Domínio Estadual tem-se como classificação e parâmetros os 
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critérios definidos pela DN CERH/COPAM 001/2008 (CERH/COPAM, 2008). Para as 

águas de domínio federal adota-se a Resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA, 2005). 

Ambas as legislações são similares, apresentando poucas distinções conforme se observa 

na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2 - Comparação entre a Resolução CONAMA 357/2005 e a DN COPAM/CERH 

01/2008 

RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 DN COPAM/CERH 001/2008 

 O texto apresenta 38 definições, dentre 
elas:  para águas doces, salobras e salinas. 

 O texto apresenta 52 definições, dentre 
elas: tipos de indicadores biológicos e adota 
definição apenas para águas doces. 

Apresenta 5 classes de usos, para águas 
doces (especial, classes 1 a 4) tendo como 
diferença apenas a Classe Especial e a 
Classe 4, conforme descrito abaixo: 
Classe Especial 
- ao abastecimento para consumo humano, 
com desinfecção. 
Classe 4 
- à navegação;  
- à harmonia paisagística. 

Apresenta 5 Classes de usos, para águas 
doces (especial, classes 1 a 4), tendo como 
diferença apenas a Classe Especial e a 
Classe 4, conforme descrito abaixo: 
Classe Especial 
- ao abastecimento para consumo humano, 
com filtração e desinfecção. 
Classe 4 
- à navegação;  
- à harmonia paisagística; e 
- aos usos menos exigentes. 

As disposições gerais inserem a adoção de 
indicadores biológicos, quando apropriados. 

As disposições gerais inserem os 
indicadores biológicos como critérios de 
avaliação. 

 

As demais distinções se dão por conta de valores de parâmetros ou inserção de parâmetros 

mais restritivos, na regulamentação Estadual em relação à Federal. 

A classificação das águas, segundo Deliberação Normativa CERH/COPAM 001/2008, 

divide-se em cinco classes de usos (Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3 – Classificação das águas segundo Deliberação Normativa COPAM/ CERH Nº 
001/2008. 

ESPECIAL CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4
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preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas X

X
O X X
O X X
O X X X
O O X
O O O X
O O O X
O O O X
O O O O X
O O O O X

Xaos usos menos exigentes

à navegação
à harmonia paisagística

à recreação de contato primário
à irrigação 
à aqüicultura e à atividade de pesca
à pesca amadora
à recreação de contato secundário

abastecimento para consumo humano

à proteção das comunidades aquáticas

TIPOS DE USOS PREPONDERANTES E 
SUAS RESPECTIVAS CLASSES, 

CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 
357/2005

à dessedentação de animais

preservação dos ambientes aquáticos 

 
X – Condição de uso, conforme as classes.  
O – Permite-se o uso desde que não prejudique a manutenção da classe de melhor qualidade. 

 

COSTA e CONEJO (2009) salientam que as águas de melhor qualidade podem ser 

aproveitadas para os usos menos exigentes, desde que essa circunstância não prejudique a 

qualidade das águas. 

Quanto aos parâmetros de qualidade adotados por propostas de enquadramentos, não existe 

uma definição de qual parâmetro ou conjunto deles deva ser adotado pelas propostas; no 

entanto, qualquer que seja o parâmetro escolhido, ele deverá apresentar-se de acordo com o 

percentual de concentração definido pela DN CERH/COPAM 001/2008 ou pela Resolução 

CONAMA 357/2005, (COSTA e CONEJO, 2009). Para COSTA e CONEJO (2009), a 

escolha dos parâmetros para o enquadramento de corpos de água deverá ser definida a 

partir da identificação das fontes significativas e que podem afetar os usos pretendidos. 

 

3.2 - Experiências Internacionais 

Na análise das experiências internacionais buscou-se avaliar os procedimentos, estratégias 

e condições para o planejamento de gestão de qualidade das águas adotados pelos Estados 

Unidos da América, pelo Canadá e pela União Europeia. O modelo dos EUA fundamenta-

se no Plano de Proteção das Águas, elaborado pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos da América – USEPA e visa orientar a gestão da qualidade das águas da 

maioria dos Estados Norte-Americanos. O modelo canadense, apesar de similar ao EUA, 
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permite uma maior autonomia aos Estados/Províncias no gerenciamento dos objetivos das 

águas. A proposta da União Europeia é estabelecida por uma Diretiva acordada pelos 

países membros. 

 

3.2.1. Estados Unidos da América 

A preocupação com a gestão da qualidade das águas nos Estados Unidos da América, 

segundo PIZELLA (2006), iniciou-se na década de 40, com a promulgação da lei federal 

“Water Pollution Control Act” (Ato de Controle de Poluição das águas), instrumento para 

controle das fontes pontuais de poluição. Ainda, de acordo com a autora, em 1972, os EUA 

criaram a “United State Environmental Protection Agency” (Agência de Proteção 

Ambiental) – USEPA, que passou a ser responsável por estabelecer regras que norteassem 

os objetivos da qualidade hídrica e os instrumentos para o seu alcance.  

O primeiro ato da USEPA, após a sua criação, foi a instituição da lei “Clean Water Act” 

(Ato das Águas Limpas) - CWA, que segundo a USEPA (1972), estabelece a estrutura 

básica para regulação de descarga de poluentes em águas superficiais dos Estados Unidos, 

porém ele passou a vigorar efetivamente em 1977. Segundo VEIGA e MAGRINI (2009), 

diversas emendas foram incluídas a esta legislação, durante a década de 70, buscando um 

aperfeiçoamento na preservação dos corpos hídricos e no controle da poluição difusa. 

Outro instrumento de controle de poluentes de águas superficiais estabelecido pela USEPA 

foi o programa de controle de descargas, conhecido como “National Pollutant Discharge 

Elimination System” (Sistema Nacional de Eliminação de Descargas Poluentes) - NPDES. 

De acordo com PIZELLA (2006), o NPDES associado ao CWA regulamentou o 

lançamento de efluentes pontuais industriais e municipais, por meio de licenciamento.  

Para PIZELLA (2006), a USEPA teve dificuldade, num primeiro momento, em aplicar as 

regras para gestão da qualidade das águas, devido ao arranjo institucional dos EUA de 

independência dos Estados, no qual se permitia aos Estados optarem por outros valores e 

parâmetros não definidos pelas regras gerais. Porém, na década de 90, quando a USEPA 

flexibilizou os seus procedimentos, permitindo que os Estados incluíssem ou excluíssem 

parâmetros ou mudança de valores, desde que comprovado tecnicamente o atendimento ao 

objetivo de melhoria da qualidade da água, fez com que os Estados americanos aderissem 

ao modelo proposto.  
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De acordo VEIGA e MAGRINI (2009), a definição do(s) uso(s) para os corpos hídricos é 

de competência estadual, levando em consideração a demanda e o valor da água para 

garantir o abastecimento público, a propagação de peixes e fauna selvagem, os fins 

recreacionais, a agricultura, a indústria e a navegação; no entanto, os critérios de qualidade 

da água devem ser adotados pelos estados em conformidade com os critérios estabelecidos 

pela USEPA. 

O CWA definiu a competência de cada ente envolvido na gestão da qualidade das águas 

nos Estados Unidos. A competência do governo federal foi de estabelecer os padrões 

federais para redução da poluição, enquanto que aos Estados competia implementar e fazer 

cumprir as determinações do CWA. De acordo com VEIGA e MAGRINI (2009), à EPA 

compete emitir os regulamentos e diretrizes necessárias ao cumprimento do CWA e 

exercer as competências dos estados quando estes não o fizerem. O não cumprimento do 

CWA pode resultar em sanções nas esferas civil, criminal e administrativa, podendo 

resultar em ações da comunidade contra a USEPA, quando esta não exercer o seu poder de 

fazer cumprir o CWA (VEIGA e MAGRINI. 2009). 

Segundo PIZELLA (2006), o enquadramento dos corpos de água dos Estados deve se 

adequar aos objetivos de qualidade da água definidos pela USEPA. A identificação dos 

objetivos do corpo de água se dá por diversos estudos, dentre eles:  caracterização física, 

química e biológica das águas; avaliações hidromorfológicas; análise da estrutura e do 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos; definição das áreas de inundações; avaliações 

dos aspectos sociais e econômicos locais; análise da qualidade cênica dos corpos de água a 

fim de propor potenciais usos para a comunidade. Além disso, a sociedade deverá ser 

consultada, através do processo de consultas públicas, para a escolha dos objetivos de 

qualidade.  

De acordo com o USEPA (1997), todos esses estudos são conduzidos por Agências locais 

ou órgãos governamentais que submetem os resultados definidos à USEPA. Esta possui 

um prazo de análise e pode recomendar modificações ou manter a proposta. Caso seja 

aprovada a proposta, ela é remetida à autoridade governamental para assinatura. Então, 

serão definidos os programas e os recursos para os atendimentos das metas. De acordo com 

PIZELLA (2006), o plano é monitorado e pode ser revisto a cada três anos.  

Segundo PIZELLA (2006), após mais de 30 anos da implantação do CWA, as melhorias da 

qualidade das águas foram bastante significativas. As medidas proporcionaram o aumento 
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das áreas aptas a contato primário, à recreação e à pesca em uma área equivalente a um 

terço do País, sendo que atualmente, dois terços do território possuem essas condições de 

qualidade. 

 

3.2.2. Canadá 

A gestão das águas canadenses adota um modelo similar aos EUA, devido à competência 

das Províncias (Estados), por serem elas as responsáveis pela administração e gestão das 

suas águas. As províncias possuem autonomia para decidirem a forma e o modo de 

proceder à gestão de suas águas, sem ter de submeter-se às propostas, ou aos parâmetros de 

qualidade, ou aos critérios estabelecidos pelo governo federal. Ou seja, a governança 

federal das águas limita-se às propriedades de seu domínio, como as águas 

transfronteiriças, as Reservas e Parques Nacionais, e/ou terras de jurisdição federal, ou 

onde ela promova a gestão compartilhada entre as províncias, mediante parcerias. 

Entretanto, para entender a gestão compartilhada, necessitou-se conhecer o arcabouço legal 

que originou esta possibilidade de gestão. 

O processo de gestão dos recursos hídricos pelo Canadá teve como um dos primeiros 

passos, a formação de um Conselho Canadense de Recursos Hídricos, que ficou 

responsável pela criação da maior parte das leis adotadas naquele país. O Conselho foi 

responsável pela criação dos “Critérios de Qualidade da Água”, instituídos pela Lei das 

Águas, que estabeleciam diretrizes para os usos e monitoramento dos recursos hídricos, em 

1970. Foram, também, os responsáveis por sua revisão, ainda em 1975, e que resultou em 

pequenas modificações dos critérios de qualidade e no nome do regulamento, alterando-o 

para Objetivos de Qualidade da Água (SASKATCHEWAN ENVIRONMENT, 2006).  

Segundo PIZELLA (2006), esse arcabouço legislativo instituído na década de 70 

preocupou-se em garantir a permanência dos recursos de água doce para usos antrópicos, 

para a manutenção dos ecossistemas e para administração de conflitos. Essas normas foram 

estabelecidas através de decisões e ações de caráter gerais, cabendo a complementação 

pelas províncias. 

No ano de 1987, o Governo Canadense criou a Política Federal das Águas, com o objetivo 

de incentivar o uso da água de forma eficiente e equitativa de acordo com as necessidades 

sociais, econômicas e ambientais do Canadá; porém, de modo articulado e compartilhado 

entre a esfera federal e as províncias (CANADA ENVIRONMENT, 1987), legislação que 
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vigora até a presente data (PIZELLA, 2006). Neste mesmo período foram publicadas novas 

Diretrizes Canadenses de Qualidade da Água – “Canadian Water Quality Guidelines” - 

CWQG, sendo estas editadas pelo “Canadian Council of Resource and Environment 

Minister” – CCREM (SASKATÉCHEWAN ENVIRONMENT, 2006).  

Segundo LEEUWESTIN e NETTO (2003), esta reforma foi mais significativa, pois 

buscou estabelecer diretrizes para os parâmetros de qualidade, bem como estabelecer os 

valores máximos e mínimos para parâmetros físicos, químicos, biológicos e radioativos, 

visando proteger o uso das águas.  

Os parâmetros estabelecidos pelo “Canadian Water Quality” - CWQ resultou na 

apresentação da proposta de Índice de Qualidade das Águas (IQA) nacional 

(SASKATÉCHEWAN, 2006) e também no Índice de Conformidade de Enquadramento da 

Água (ICE). 

O ICE foi uma adaptação de um modelo de Índice de Qualidade de Água desenvolvido 

pelo “Canadian Council of Ministers of the Environment” com o objetivo de fornecer uma 

avaliação de dados de qualidade da água, incorporando parâmetros mais convenientes aos 

enquadramentos (IGAM, 2010; AMARO e PORTO, 2009; CCME, 2001). Este índice é 

representado por três fatores de desconformidade: abrangência, frequência e amplitude e 

obtido através da fórmula (3.1): 
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na qual: 
 
F1 = (nº de variáveis que falharam / nº total de variáveis) x 100 
F2 = (nº de testes que falharam / nº total de testes) x 100 
F3 = quantidade pela qual o valor testado falhou 
 

O valor de 1,732 normaliza os valores resultantes da faixa de variação. O ICE é 

representado por uma nota que varia de 0 a 100, sendo que os valores próximos a 100 

representam melhor qualidade e os valores próximos 0, pior qualidade. (CANADA 

ENVIRONMENT, 2003). 

Com o CWQG, o Governo Canadense buscou promover a garantia e a proteção em longo 

prazo dos usos da água e de seus ecossistemas, tendo para isso, estabelecido capítulos 

específicos dedicados a cada um dos usos legalmente protegidos, quais sejam: proteção da 
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vida aquática, abastecimento público, recreação, usos agrícolas e industriais e criação de 

espécies aquáticas para fins comerciais (PIZELLA, 2006). 

A gestão compartilhada das províncias com o Governo Federal foi possível em função da 

evolução da legislação federal e também, devido ao elevado custo para gestão das águas 

promovido pelas províncias. Na busca por linhas de crédito, o governo federal vinculou a 

liberação de recursos para as províncias, desde que aceitassem a gestão compartilhada das 

águas (PIZELLA, 2006).  

Para realizar o enquadramento das águas canadenses, o Governo Federal e as províncias 

valem-se dos resultados obtidos na identificação dos usos e da qualidade da água 

estabelecida pelo CWQ. Então, comparam os resultados com as condições sociais, 

políticas, e econômicas presentes na bacia em questão e definem os objetivos e padrões de 

qualidades compatíveis à realidade local. 

Os usos da água a serem protegidos são designados pelos órgãos federais, responsáveis 

também pela elaboração de relatórios técnicos de suporte e pela revisão dos padrões; e 

pelos governos provinciais e territoriais e agências ambientais, cujas atribuições incluem o 

levantamento de dados ambientais e a elaboração de padrões locais, apresentados para 

aprovação final dos órgãos apropriados em cada nível administrativo.  

Programas de monitoramento e medidas de controle de poluição são elaborados para 

garantir sua efetivação e as linhas de crédito são do governo federal (PIZELLA, 2006). 

 

3.2.3. Diretiva Europeia 

A água não é um produto comercial como outro qualquer, mas um patrimônio que 

deve ser protegido, defendido e tratado como tal (DIRECTIVA 2000/60/CE do 

PARLAMENTO EUROPEU e do CONSELHO, de 23 de Outubro de 2000) 

A Diretiva Europeia é um documento aprovado pela Comunidade Europeia, com o intuito 

de promover a gestão da qualidade da água. De acordo com FORGIARINI et al (2009), a 

Diretiva Europeia é considerada o principal documento na legislação da União Europeia 

para proteção do meio-ambiente. Ela é aplicada nos países signatários do tratado da União 

Europeia e, segundo PIZELLA (2006), é um documento que tem como objetivo a proteção 

das águas superficiais e subterrâneas por meio da prevenção à degradação e da melhoria ou 
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manutenção da qualidade dessas águas. A Diretiva se aplica ao enquadramento dos corpos 

de água doces, salobras ou marinhas, de superfícies ou subterrâneas.  

A unidade de gestão adotada pela Diretiva Europeia são as regiões hidrográficas, que 

segundo a definição própria do instrumento, são áreas constituídas por uma bacia ou mais, 

vizinhas e que podem ser associadas (DIRETIVA EUROPEIA, 2000). Tal procedimento é 

adotado para formar uma única região, ao invés de criar diversas unidades para bacias de 

pequena dimensão.  

Este procedimento fez com que uma região hidrográfica contemplasse, em alguns casos, 

mais de um Estado-Membro. Quando essa situação ocorre, os Estados-Membros devem 

adotar programas integrados, tendo em conta princípios comuns e enquadramentos globais 

(DIRETIVA EUROPEIA, 2000).  

Alem da gestão integrada da qualidade das águas pelos Estados, que compartilham as 

águas de uma mesma região hidrográfica, a Diretiva estabelece que seu conteúdo seja 

integrado às políticas de desenvolvimento (internas e externas) dos Estados, assim como 

aos programas e ações que atuam na gestão dos recursos hídricos. 

A DIRETIVA EUROPEIA (2000) se relaciona às políticas comunitárias, como a 

energética, de transporte, agrícola e de turismo, ao estabelecer os diálogos para o 

desenvolvimento sustentável. PIZELLA (2006) descreve que a integração da Diretiva com 

os demais instrumentos de gestão das águas e ações ocorrem: na adoção de medidas 

coordenadas à gestão da qualidade das águas realizadas pelos Planos de Bacia; nas 

outorgas que atuam no controle dos usos para manter a quantidade de água e, como 

consequência, a sustentabilidade ambiental; na cobrança pelo uso da água que 

compatibiliza a amortização dos custos dos serviços hídricos, mesmo em termos 

ambientais e de recursos, bem como, a partir do princípio do poluidor-pagador 

proporcionando a racionalização dos usos; e nos controles de lançamentos e descargas de 

poluentes e no monitoramento de qualidade de água que atuam na avaliação da efetividade 

do enquadramento.  

As condições de qualidade da água da Diretiva Europeia são definidas por parâmetros de 

qualidade que abordam os aspectos biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos 

(FORGIARINI et al, 2009). A classificação do estado das águas superficiais é definida 

pela combinação do estado ecológico da água, critério aplicado principalmente para as 

águas naturais, e pelo potencial ecológico, determinante para as águas artificiais ou 
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altamente modificadas (PIZELLA, 2006). As águas superficiais possuem as seguintes 

classificações: Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau, que segundo a DIRETIVA 

EUROPEIA (2000) significam: 

- Estado excelente: quando a água sofreu nenhuma ou pouca alteração antropogênica dos 

valores dos elementos de qualidade físico-químicos e hidromorfológicos em relação às 

condições não perturbadas. Os elementos de qualidade biológica de águas de superfície 

refletem as condições não perturbadas e não apresentam qualquer distorção, ou mostram 

apenas uma distorção muito ligeira. 

- Estado Bom: Os elementos de qualidade biológica das águas de superfície apresentam 

baixos níveis de distorção resultantes de atividades humanas, mas só se desviam 

ligeiramente dos normalmente associados a esse tipo de águas de superfície, em condições 

não perturbadas. 

- Estado Razoável: Os elementos de qualidade biológica das águas de superfície que se 

desviam moderadamente dos normalmente associados a esse tipo de águas de superfície 

em condições não perturbadas. Os valores mostram sinais moderados de distorção 

resultante da atividade humana e são significativamente mais perturbados do que em 

condições próprias do bom estado ecológico. 

- Estado Medíocre: as águas que apresentam alterações consideráveis dos valores dos 

elementos de qualidade biológica referentes ao tipo de massa de águas de superfície em 

questão e em que as comunidades biológicas relevantes se desviam substancialmente das 

normalmente associadas a esse tipo de massa de águas de superfície em condições não 

perturbadas. 

- Estado Mau: as águas que apresentam alterações graves dos valores dos elementos de 

qualidade biológica referentes ao tipo de massa de águas de superfície em questão e em 

que estejam ausentes grandes porções das comunidades biológicas relevantes normalmente 

associadas a esse tipo de massa de águas de superfície em condições não perturbadas. 

O enquadramento dos corpos de água da União Europeia visa alcançar o bom estado 

ecológico e bom estado químico da água. Para isso, são realizados estudos para avaliar a 

condição atual dos recursos hídricos e pautado nos piores resultados das condições 

biológicas e químicas encontradas, é feita a classificação (PIZELLA e SOUZA, 2007).  

Para a elaboração das propostas de enquadramento na União Europeia são necessários, 

além da identificação da situação atual dos corpos de água, uma série de estudos que 
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contempla uma caracterização física, hidrogeológica, biológica e química dos recursos 

hídricos. A DIRETIVA EUROPEIA (2000) propõe que sejam realizados os seguintes 

estudos:  

- Caracterização de aspectos físicos da região hidrográfica: como a identificação das 

bacias, localização, limites, altitudes, geologia, pedologia, tipos de escoamentos, tipos de 

vales, distância entre as nascentes, temperatura, precipitação, entre outras definidas pelo 

anexo II da Diretiva: 

- estudo do impacto da atividade humana sobre o estado das águas superficiais; 

- análise econômica da utilização da água, definido pelo anexo III; 

- estudo, identificação e registro das zonas de proteção especial das águas de superfícies, 

destinadas à conservação de habitats ou de espécies diretamente dependentes da água; 

- identificação das áreas de captação de água potável destinadas ao consumo humano, 

salientado o regime de tratamento de água;  

- monitoramento do estado das águas superficiais, abordando volume, estado ecológico, 

estado químico e potencial ecológico; 

- estudos dos custos dos serviços hídricos, considerando os diversos usos econômicos 

(agricultura, indústria e abastecimento humano); estimativa de investimentos para melhoria 

da qualidade da água; estabelecimento de preços e incentivos para os consumidores que 

utilizam eficazmente a água; 

- realização da abordagem combinada das fontes tópicas e difusas, considerando os 

controles de lançamentos; avaliações dos impactos difusos e propostas que incluam os 

controles por práticas ambientais, para definição de parâmetros prioritários de alteração e 

de valores limites e; 

- apresentação de programas de medidas para promover a utilização eficaz e sustentável da 

água, para garantir a qualidade, reduzir poluição e custos de tratamento da água. 

Todos os estudos e programas apresentados acima devem se encontrar em consonância ao 

Plano de Gestão de Bacia e deverão ser submetidos à avaliação da população envolvida, 

especialmente na elaboração, revisão e atualização. Os países-membros devem escolher 

parâmetros para cada grupo de elementos de qualidade que melhor reflitam suas condições 

locais. A Tabela 2 do Anexo V da Diretiva provê recomendações sobre a escolha destes 

parâmetros, além de critérios para os tipos de análise a serem realizadas de acordo com 
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cada circunstância - combinação ou análise isolada de parâmetros (PIZELLA e SOUZA, 

2007). 

A efetivação do enquadramento dos corpos de água deve ocorrer num prazo máximo de 15 

anos. Os programas e ações de proteção da qualidade das águas devem ser adotados pelos 

Estados-membros, de forma mais uniformizada possível, em prazos determinados 

legalmente, a partir das estratégias recomendadas para sua efetivação, tais como: gestão 

hídrica por bacias hidrográficas centralizadas em Distritos de Bacias; o desenvolvimento 

de planos de bacias em cada Distrito de Bacias, com o envolvimento de todos os setores 

interessados, sendo revisados em períodos de seis anos; adoção da “abordagem 

combinada” que relaciona padrões de emissão e de qualidade das águas receptoras; a 

cobrança pelo uso da água; e o respeito às principais Diretivas de qualidade hídrica da 

União Europeia (PIZELLA e SOUZA, 2007). 

 

3.2.4. Considerações sobre as experiências internacionais 

As experiências internacionais serviram para comparar esses modelos ao brasileiro, 

trazendo-nos as perspectivas de que muitos avanços serão necessários, para que se atinja o 

mesmo nível de investimento econômico e tecnológico para obtenção da melhoria da 

qualidade das águas. Ao mesmo tempo, nos faz perceber a importância do instrumento e 

quando aplicado corretamente, os resultados tornam-se bastante significativos para o 

planejamento e melhoria da qualidade das águas. 

Da análise específica de cada modelo internacional têm-se como potencialidades a serem 

aplicados no modelo brasileiro, os seguintes aspectos: 

- Da experiência do modelo dos Estados Unidos da América: a proposta de elaboração de 

cadernos específicos de planejamento, conforme usos potenciais da água para a 

comunidade num sentido mais amplo, como por exemplo: para a proteção ambiental, ou 

para o abastecimento público, ou para a agricultura, ou para as indústrias seria alternativas 

viáveis e capazes de orientar as ações necessárias para implementar o enquadramento; 

- Do modelo Canadense: a utilização do índice de conformidade do enquadramento – ICE 

para avaliar o enquadramento, porém deverá ser aplicado, somente, quando a proposta já 

existir e não como instrumento para definir a classe de um corpo de água não enquadrado. 
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- Na Diretiva Europeia: estabelecer proposta de arranjo institucional e articulação entre os 

instrumentos são aspectos preponderantes para se propor a implementação do 

enquadramento de corpos de água. 

3.3. - Situação no Brasil 

O processo de gestão das águas no Brasil tem como um importante marco, a criação do 

Código das Águas, em 1934. Ele é considerado por muitos autores como uma das leis mais 

completas e modernas (BRAGA et al, 2006; POMPEU, 2002); entretanto, o primeiro 

sistema de enquadramento no país só foi estabelecido em 1955 pelo Decreto Estadual 

24.806, que cria o sistema de classificação dos corpos d’água no Estado de São Paulo e o 

Conselho Estadual de Controle de Poluição (COSTA e BRANDÃO, 2007).  

Na esfera federal o enquadramento de corpos de água iniciou-se a partir de 1976, com a 

criação da Portaria Interministerial número 13. A evolução cronológica da legislação de 

enquadramento dos corpos de água na esfera federal é apresentada na Figura 3.1.  

 

 
Fonte: Adaptação ao gráfico elaborado por Souto, 2008;  
 

Figura 3.1- Linha do Tempo da Legislação de Enquadramento de águas superficiais no 

Brasil 
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O enquadramento de corpos de água foi inicialmente instituído no Brasil, a partir da 

publicação da Portaria do Ministério do Interior, Gabinete do Ministro (MINTER GM), 

número 13, em 1976 que classificava as águas doces em classes conforme os usos 

preponderantes a que elas se destinavam (COSTA e BRANDÃO, 2007; LEEUWESTEIN e 

MONTEIRO, 2000). Os padrões de qualidade utilizados pela Portaria MINTER GM 

número 13, foram definidos pela Portaria 536 em 07 de dezembro de 1976; e utilizados 

para fazer os enquadramentos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco, e das Bacias Federais do Paranapanema e do 

Paraíba do Sul (COSTA e BRANDÃO, 2007; MACIEL JR, 2000). O Estado de 

Pernambuco ao publicar a sua legislação de recursos hídricos, revogou o enquadramento 

de suas bacias estabelecido pela Portaria MINTER GM número 13 (COSTA e 

BRANDÃO, 2007). Esta legislação permaneceu em vigência por 10 anos, até a publicação 

da Resolução CONAMA 20/86, que estabelecia uma nova classificação para as águas 

doces (COSTA e BRANDÃO, 2007). Segundo LEAL (2010), a Resolução CONAMA 

020/86 identificou as classes de uso em que os corpos de água podem ser enquadrados, 

com os correspondentes padrões de qualidade. 

Valendo-se dos fundamentos da Resolução CONAMA 20/86, diversos estados brasileiros, 

nas décadas de 80 e 90, elaboraram propostas de enquadramento de corpos de água para as 

suas principais bacias; dentre eles, destacam-se: Paraíba (1988), Paraná (entre 1989 e 

1991), Rio Grande do Sul (entre 1994 e 1998), Minas Gerais (entre 1994 e 1998), Bahia 

(1995 e 1998) e Mato Grosso do Sul (1997) (COSTA e BRANDÃO, 2007). O resultado é 

que dos 27 Estados, 10 fizeram o enquadramento total ou parcial de seus corpos de água 

baseados nesta resolução (COSTA e BRANDÃO, 2007). 

Dos diversos enquadramentos de corpos de água propostos, poucos foram implementados. 

Segundo a ANA (2005), a não aplicação deste instrumento se deve ao desconhecimento de 

seu funcionamento, bem como às dificuldades metodológicas para sua aplicação e à 

prioridade de aplicação de outros instrumentos de gestão, em detrimento dos instrumentos 

de planejamento. 

Em 1997 instituiu-se a Política Nacional de Recursos Hídricos através da Lei 9433, na qual 

se estabeleceu o enquadramento de corpos de água como um dos instrumentos de gestão 

das águas. O enquadramento torna-se o principal instrumento de integração para a gestão 
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da qualidade das águas, definido em um processo de planejamento descentralizado e 

participativo de acordo com os princípios constitucionais, adotando-se a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento (SOUTO, 2008; USP/UFPR, 2007).  

Os enquadramentos elaborados no Brasil não adotavam uma regra específica de 

procedimentos, e se acreditava que muitas das dificuldades de sua implementação 

advinham da ausência de procedimentos regulamentados para sua elaboração. Deste modo, 

o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, buscando minimizar esta dificuldade, além de 

oferecer orientação aos Estados que não sabiam ou não dispunham de métodos para 

elaboração de proposta de enquadramento, aprovou a Resolução nº 12, em 19 de Julho de 

2000. 

Complementando a evolução da legislação, foram editadas novas diretrizes para usos e 

parâmetros de qualidade das águas. Isso foi realizado através da edição da Resolução 

CONAMA 357/2005, que substituiu a Resolução CONAMA 020/86. Segundo SOUTO 

(2008), um fato importante a ser ressaltado é a flexibilização do enquadramento que esta 

nova resolução permite, com o estabelecimento de metas progressivas para sua efetivação. 

Além destas considerações, observou-se uma atualização de conceitos, pela substituição de 

“parâmetros e limites associados aos níveis de qualidade” por “condições e padrões de 

qualidade requeridos”. 

A Resolução CNRH 091/2008 é a legislação mais recente que estabelece os procedimentos 

para enquadramento dos corpos de água e já foi apresentada e analisada no item 3.1 deste 

Capítulo. 

Enquadramentos dos corpos de água elaborados com base na Resolução CNRH 091/2008 e 

na Resolução CONAMA 357/2005 são poucos, na esfera federal. Consta nos registros do 

IGAM, de enquadramentos de gestão compartilhada com a União, a elaboração dos 

enquadramentos das bacias federais dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, da bacia do rio 

Doce e da bacia do rio Verde Grande. 
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4. ENQUADRAMENTO EM MINAS GERAIS 

 

Este capítulo foi dividido em dois tópicos, Panorama do Estado e Estudo de Algumas 

Bacias Mineiras. No primeiro, realizou-se uma caracterização histórica do processo de 

elaboração de enquadramento e a caracterização da situação do Estado; e no segundo fez-

se uma análise mais detalhada de algumas propostas de enquadramento e as atualizações 

e/ou re-enquadramentos que por ventura tenham ocorrido. 

Para a construção do Panorama do Estado foram analisadas referências bibliográficas dos 

principais autores e documentos institucionais que avaliaram o enquadramento em Minas 

Gerais. Nesta etapa, realizou-se um breve histórico dos enquadramentos dos corpos de 

água das bacias mineiras, identificando as principais normas técnicas que regulamentam ou 

que regulamentaram o instrumento no território mineiro, além de uma avaliação de estudos 

técnicos elaborados por instituições governamentais. 

No Estudo das Bacias foram utilizados os documentos oficiais emitidos pelos órgãos 

governamentais e informações das empresas de consultorias contratadas para elaboração de 

alguns enquadramentos e atualizações e/ou re-enquadramentos; além de consultas a 

trabalhos acadêmicos e artigos referentes às bacias. A escolha das bacias analisadas seguiu 

uma ordem cronológica, a partir da década de 90, e recaiu naquelas que de algum modo 

cumpriram ou avançaram nos procedimentos metodológicos de seu tempo. 

Os enquadramentos analisados nesse segundo tópico foram os das Bacias: do rio 

Piracicaba, pertencente à bacia federal do rio Doce; do rio das Velhas e sua atualização; do 

rio Paracatu; e do rio Pará, sendo estas três ultimas bacias pertencentes à bacia federal do 

rio São Francisco. 

A proposta deste capítulo foi conhecer o processo histórico mineiro de enquadramento e os 

procedimentos adotados na elaboração das propostas de cada bacia. Buscou-se também 

conhecer os fatores intervenientes à implementação do enquadramento nestas bacias. 

 

4.1. Panorama no Estado 

O primeiro instrumento legal sobre o enquadramento de corpos de água no Estado de 

Minas Gerais foi criado em 1977, através da Deliberação Normativa do COPAM 001/77 

que estabelecia as classes de usos e normas e padrões para qualidade das águas e para 
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lançamento de efluentes líquidos (MACIEL JR, 2000). Baseado nesta norma e na 

necessidade de se preservar as águas que abasteciam a região metropolitana de Belo 

Horizonte, o COPAM enquadrou os corpos de água das bacias dos rios Paraopeba e Velhas 

na classe 2, através da Deliberação Normativa do 002/77 (MACIEL JR, 2000).  

Estes dois instrumentos são considerados os marcos iniciais do enquadramento no Estado. 

Posteriormente a estas duas normas, o COPAM deliberou outras duas, as DNs 03 e 04, 

ambas em 1981 e que tratavam de normas e padrões para qualidade das águas e para 

lançamentos de efluentes líquidos. 

Com a atualização da legislação federal, proporcionada pela criação da Resolução 

CONAMA 020/86, para classificação pelos usos e para a definição dos parâmetros de 

qualidade, Minas Gerais também atualizou a sua legislação que regulamentava as 

condições de usos e padrões de lançamentos, o que deu origem à Deliberação Normativa 

do COPAM número 10, em 16 de dezembro de 1986.  

A distinção entre as normas Estadual e Federal, segundo MACIEL JR (2000), foi 

representada por pequenos detalhes, a destacar a ausência dos “considerandos” e a não 

“regulamentação de normas para as águas salobras e salinas” na norma Estadual. 

A DN COPAM 010/86 classificava os usos da água superficial em cinco classes, no qual a 

de melhor qualidade era representada pela classe Especial. Nesta classe, as condições de 

uso eram bastante restritivas, prevalecendo a finalidade de proteção do ambiente aquático. 

As classes subsequentes dividiam-se entre um e quatro, sendo a quarta classe representada 

pelos usos menos restritivos, como: paisagem harmônica, navegação ou para os usos 

menos exigentes de qualidade da água, como lançamentos de efluentes (COPAM, 1986). 

A DN COPAM 010/86 foi adotada na maioria das propostas de enquadramentos 

elaboradas pelo Estado de Minas Gerais, principalmente, nas propostas realizadas pela 

FEAM, na década de 90 e em algumas propostas conduzidas pelo IGAM. Dentre as 

propostas elaboradas pela FEAM, cabe destacar os enquadramentos das bacias: do rio 

Piracicaba/Doce (DN 09, de 27/04/94), do Paraopeba/São Francisco (DN 14, de 28/12/95), 

do rio das Velhas e afluentes/São Francisco (DN 20, 27/06/97), do rio Pará e afluentes/São 

Francisco (DN 28, de 29/09/98) e do rio Verde e seus afluentes (DN 33, de 18/12/98) 

(PERH/MG, 2006), todas originadas na década de 90. 

As propostas de enquadramentos conduzidas pela FEAM pautaram-se em uma mesma 

metodologia para todas as bacias, pois tiveram que aprová-las junto à Câmara de Bacia 
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Hidrográfica – CBH do COPAM. O CBH, além do papel de aprovar os procedimentos 

metodológicos, estabeleceu a ordem prioritária das bacias hidrográficas (Piracicaba, 

Velhas, Paraopeba, Verde, Paraibuna e, posteriormente, a do Pará), e também de 

estabelecer o cronograma de trabalho (MACIEL JR, 2000).  

 Os parâmetros utilizados para definir os usos e os dados de concentração foram obtidos da 

DN COPAM número 10/86 (FEAM, 1994). No entanto, as metodologias, quando passaram 

para o aspecto prático, tiveram que sofrer adequações para cada bacia (MACIEL JR, 

2000). Essas adequações foram necessárias para o nível de organização de cada bacia, bem 

como disponibilidade de dados e de alterações de legislação. Há de ressaltar que a 

aprovação da metodologia pelo COPAM foi necessária, devido, à época, não existir 

regulamentação de procedimentos como os estabelecidos pelas Resoluções do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 12/2000 e 091/2008. 

Em síntese, as propostas elaboradas pela FEAM, estabeleciam três etapas: a primeira 

definia os objetivos de qualidade; a segunda realizava a avaliação da condição de 

qualidade; e a terceira definia o conjunto de medidas para alcançar o enquadramento 

proposto (MACIEL JR, 2000). 

Na elaboração de propostas de enquadramento para as bacias mineiras, a FEAM utilizou 

como critério, não necessariamente, o estado atual dos corpos de água, mas o nível de 

qualidade que os corpos de água deveriam possuir para atender às necessidades da 

comunidade (FEAM, 1994). 

Das propostas de enquadramentos aprovadas pela FEAM, apenas a da bacia do rio 

Piracicaba foi contemplada pelas três etapas definidas pela metodologia. As demais 

tiveram apenas a primeira etapa desenvolvida, condição ocasionada pela alteração da 

legislação, que atribuiu a competência para elaboração dos enquadramentos de corpos de 

água ao IGAM (PERH/MG, 2006). 

A DN COPAM 010/86 foi também referência para a elaboração e atualização dos 

enquadramentos de corpos de água elaborados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), tendo sido usado na atualização do enquadramento da bacia do rio das Velhas, 

aprovada em 2004 pelo CERH. 

Quanto à metodologia, o IGAM adotou na proposta de enquadramento de águas 

superficiais da bacia do rio Paracatu, um procedimento diferente ao adotado pela FEAM, 

pois se apoiou nos critérios sugeridos pela Resolução CNRH 12/2000 (procedimentos 
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apresentados no Capítulo 3). Salienta-se que esta proposta, por atender à legislação federal, 

estava liberada da necessidade de aprovação dos procedimentos metodológicos pelo 

CERH-MG, diferente dos métodos definidos pela FEAM.  

Os procedimentos estabelecidos pela Resolução CNRH 12/2000 foram aplicados na 

atualização do enquadramentos da Bacia do rio das Velhas (2004), na proposta de 

enquadramento da Bacia do rio Paracatu (2006), e na proposta de re-enquadramento da 

Bacia do rio Pará (2008). Para a classificação dos usos dos corpos de água e dos 

parâmetros de qualidade adotou-se a Deliberação Normativa COPAM 010/86, para a bacia 

do rio das Velhas; já nas bacias do rio Paracatu e do rio Pará, foi aplicada a Resolução 

CONAMA 357/2005, por considerá-la mais atualizada. 

A proposta de enquadramento dos corpos de água da Bacia Hidrográfica do rio Paracatu, 

elaborado pelo IGAM, foi realizado em consonância com o Plano Diretor da Bacia 

Hidrográfica e visava aproveitar as mesmas etapas estabelecidas para criar os Planos 

Diretores de Recursos Hídricos, que são: o diagnóstico, o prognóstico e o plano, 

propriamente dito (IGAM, 2006). Ou seja, o enquadramento da bacia do Paracatu 

aproveitou-se dos estudos desenvolvidos para o diagnóstico e o prognóstico, porém 

majorando o enfoque nos usos e qualidade das águas da bacia (IGAM, 2006). Essa 

proposta de enquadramento dos corpos de água atendeu às legislações vigentes à época, 

definidas pela Resolução CNRH 12/2000 e pela Resolução CONAMA 357/2005 (IGAM, 

2006). 

Atualmente, o Estado de Minas Gerais dispõe de uma nova regulamentação para 

classificação dos usos e dos parâmetros de qualidade das águas superficiais, definido pela 

Deliberação Normativa Conjunta CERH/COPAM, a DN 001/2008.  

Dos enquadramentos de corpos de água aprovados em Minas Gerais, apenas a Bacia do rio 

das Velhas, após proposta de atualização, tem recebido investimentos para se atingir as 

metas de qualidade propostas pelo enquadramento. As demais bacias não têm apresentado 

nenhuma aplicação deste instrumento.  

Os motivos que inviabilizam a aplicação do instrumento são diversos, e, de modo geral, 

incluem: propostas fragilizadas pela ausência ou insuficiência de dados técnicos para 

avaliar o cumprimento dos padrões de qualidade de água definidos pelo enquadramento e a 

não aplicação de recursos nas ações previstas, como a construção de Estações de 

Tratamento de Esgoto. De acordo com ANA (2009), “somam-se a esse quadro, o alto custo 
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de investimentos para atendimento das metas, a fragilidade econômica e técnica dos 

municípios e o descomprometimento político dos gestores públicos municipais e estaduais 

para a implantação das ações nas bacias hidrográficas”. 

 

4.2. Estudo de Algumas Bacias Mineiras 

Nesta parte foram analisadas as propostas de enquadramento das Bacias dos rios 

Piracicaba, das Velhas, Paracatu, Pará e de atualização do rio das Velhas e de re-

enquadramento do rio Pará. 

 

4.2.1. Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

A sub-bacia Hidrográfica do rio Piracicaba tem sua localização na porção leste do Estado 

de Minas Gerais, faz parte da bacia hidrográfica federal do rio Doce (Figura 4.1). De 

acordo com a FEAM (1994), a sub-bacia ocupa uma área de 5381 km2, e é composta por 

dezenove municípios e três deles apresentam suas sedes fora da bacia: Alvinópolis, 

Mariana e Ouro Preto. As nascentes estão localizadas na Serra do Espinhaço, no Município 

de Ouro Preto. 

 
Fonte: IGAM, 2010 
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Figura 4.1 - Localização da Sub-bacia do rio Piracicaba 

Nos dados levantados pela FEAM (1994), a população predominante da bacia era urbana, 

representando um percentual de 90%, isso devido ao parque industrial siderúrgico, tido 

como o maior do País.  

De acordo com CRUZ et al. (2009), o parque industrial siderúrgico atual da Bacia do 

Piracicaba é representado pelas atividades:  

• Siderurgia, com o maior parque siderúrgico do país composto pela Usiminas, 

ArcelorMittal Timóteo e ArcelorMittal João Monlevade; 

• Mineração de grande e pequena escala – VALE em Itabira e Catas Altas, Samarco 

em Mariana, garimpo de ouro em Santa Bárbara; 

• Reflorestamento empresarial, principalmente monocultura de eucalipto; 

• Pecuária diversificada em pequenas e grandes propriedades e de complexos 

agroindustriais. 

O enquadramento de corpos de água da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba teve início 

no ano de 1993 e sua aprovação em 1994, através da Deliberação Normativa 009/94 

(MACIEL JR, 2000).  

No enquadramento foram cumpridas as três fases metodológicas (normativa, qualitativa e 

operativa) definidas pela FEAM (MACIEL JR, 2000; FEAM, 1994). 

A primeira etapa foi realizada concomitantemente à segunda. Na primeira etapa 

realizaram-se levantamentos dos usos dos recursos hídricos, seja pelas atividades de 

abastecimento de água doméstico ou industrial, como no lançamento de efluentes, e até 

mesmo considerando os aspectos de balneabilidade da bacia (FEAM, 1994).  

De acordo com a documentação estudada, no processo de avaliação da condição de 

qualidade foram adotados os seguintes passos: definição da rede de monitoramento de 

qualidade das águas; escolha dos parâmetros e limites; realização de monitoramentos 

(FEAM, 1994). 

Para a escolha dos parâmetros de análises e dos limites, o enquadramento dos corpos de 

água valeu-se da DN COPAM 010/86, inclusive, para os procedimentos de identificação 

das classes em que se encontravam os corpos de água, segundo os usos preponderantes. Na 

identificação dos trechos considerados como especiais foi adotado um monitoramento 

simplificado (FEAM, 1994). 
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Os parâmetros considerados no modelo simplificado foram: “temperatura, pH, turbidez, 

oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), condutividade, cor, 

coliformes fecais, coliformes totais e streptococus”. Para os demais foram utilizados os 

parâmetros: “temperatura, pH, turbidez, OD, DBO, condutividade, cor, sólidos totais, óleos 

e graxas, ferro solúvel, manganês total e nitrato”. Para as áreas críticas foram definidos os 

seguintes parâmetros: “cádmio, fenóis, cianeto, amônia, fluoretos, mercúrios, zinco, 

chumbo, cobre, cromo trivalente e cromo hexavalente” (FEAM, 1994). 

Os monitoramentos das águas da bacia para o enquadramento foram feitos até o ano de 

1996, sendo sempre duas campanhas, uma para o período de seca, outra para o período 

chuvoso, apesar do enquadramento ter sido aprovado em 1994 (FEAM, 1994).  

Para avaliar as classes de qualidade, a FEAM desenvolveu um software chamado 

“AQUACLASSE”, que, segundo o Órgão, fornece a classe de qualidade por parâmetros, 

por trecho, por campanha e a classificação geral, assumindo a pior condição de qualidade 

encontrada nas três campanhas. O software foi utilizado apenas para avaliar o atendimento 

das classes, conforme o monitoramento (FEAM, 1994). 

O enquadramento dos corpos de água da bacia do rio Piracicaba desenvolveu-se sobre: 

levantamentos de campo; estudos de dados secundários dos aspectos físicos, biológicos, 

econômicos e sociais; realizações de monitoramentos de qualidade da água; realizações de 

audiências públicas e apresentações de vídeos, para esclarecer à sociedade a proposta. 

Medidas emergenciais foram propostas, além de sugestões para que se cumprisse a fase III 

- Efetivação do Enquadramento (FEAM, 1994). 

Concluída a avaliação dos cursos de água definidos para o enquadramento dos corpos de 

água da bacia do rio Piracicaba, inclusive, com a identificação dos poluentes e das 

prováveis causas, a FEAM levou o instrumento para aprovação junto ao COPAM que 

deliberou por aprová-lo, através da DN COPAM 009/94 (FEAM, 1994). De acordo com a 

FEAM (1994), algumas medidas emergenciais e atividades a serem desenvolvidas para a 

fase de efetivação do enquadramento foram propostas. Dentre as medidas emergenciais, 

destacam-se: o desenvolvimento e implantação de sistema de proteção de mananciais de 

captação e melhoria da qualidade das águas de abastecimento doméstico de alguns 

municípios; a sinalização e impedimento dos usos das águas em alguns trechos que são 

usados para contato primário, inclusive de balneabilidade; e o desenvolvimento e 

implantação do sistema de tratamento de esgoto e destinação de lixo urbano, 
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principalmente, para os municípios do pólo siderúrgico (João Monlevade, Itabira, Coronel 

Fabriciano, Timóteo e Ipatinga). 

O enquadramento da bacia do rio Piracicaba foi o único que cumpriu as três etapas 

definidas pela metodologia elaborada pela FEAM, porém o enquadramento não foi 

efetivado, por falta de aplicação da maioria dos programas propostos. 

 

4.2.2. Enquadramento da bacia hidrográfica do rio das Velhas 

A bacia hidrográfica do rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São 

Francisco, e ocupa uma área aproximada de 29.173 Km2, onde estão localizados 51 

municípios, e que possui uma população aproximada, segundo o censo do IBGE de 2000 

de 4,8 milhões de habitantes (CAMARGOS, 2005). A orientação do seu curso principal é 

de Sudeste para Noroeste (Figura 4.2), tendo suas nascentes localizadas na região central 

do Estado, especificamente, na cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, 

subindo em direção norte, passando pela região metropolitana de Belo Horizonte (FEAM, 

1997). 



41 
 

 
Fonte: CAMARGOS, 2005. (p. 25) 
Figura 4.2 - Divisão Político-Administrativa e Divisão em Trechos da Bacia do rio das 
Velhas.  

 

A importância desta bacia hidrográfica deve-se ao seu manancial de água que permite o 

abastecimento da maioria dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, 

dentre eles: Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Santa 

Luzia, Sabará, Várzea da Palma e Raposos (FEAM, 1997). Os abastecimentos são 

realizados pela COPASA e por Serviços Autônomos de Abastecimento de Água e Esgoto – 

SAAE (FEAM, 1997). Apesar de ser um importante manancial de água para abastecimento 

público da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), grande parte dos cursos de 
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água que compõem a bacia do rio das Velhas recebe os efluentes líquidos gerados por 

atividades industriais, e de resíduos sólidos domésticos e industriais (FEAM, 1997). 

Os usos das águas da bacia do rio das Velhas são feitos para diversos fins, que perpassam 

pelas atividades de recreação e turismo, de pesca, de irrigação agrícola e dessedentação de 

animais, ao abastecimento industrial e doméstico (CAMARGOS, 2005; FEAM, 1997). As 

atividades turísticas ocorrem, principalmente, no alto e médio da bacia, devendo-se a 

presença de cachoeiras e lagoas. A pesca é recorrente em pontos dispersos da bacia, devido 

à alta poluição dos corpos de água. As irrigações estão presentes em pequenas porções de 

terras às margens do rio, e o abastecimento doméstico e industrial presente em toda a 

bacia, mas o predomínio da atividade industrial concentra-se nos municípios da RMBH 

(CAMARGOS, 2005; FEAM, 1997).  

A opção por se elaborar a proposta de enquadramento da Bacia Hidrográfica do rio das 

Velhas iniciou-se de uma premissa da legislação da época na qual cabia aos órgãos 

ambientais realizar o controle ambiental (CAMARGOS, 2005; FEAM, 1997). Valendo 

desse princípio, o Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM elegeu as bacias 

hidrográficas prioritárias a serem contempladas por propostas de enquadramentos dos 

corpos de água. 

Segundo a FEAM (1997), a bacia do rio das Velhas foi estabelecida como prioritária, 

devido à sua extensão, à área de drenagem, pela presença de grandes concentrações 

urbanas e industriais e por abranger diversos usos que vão desde o abastecimento de água 

até a recreação de contato primário, agricultura irrigada, pecuária, atividades industriais, 

garimpo, etc. 

O enquadramento dos corpos de água para a bacia hidrográfica do rio das Velhas realizou-

se em dois momentos: o primeiro conduzido pela FEAM, em 1997, e que resultou na 

Deliberação Normativa número 020 de 24/06/97 do COPAM; e o segundo na sua 

atualização, conduzida pelo IGAM e Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das Velhas – 

CBH Velhas, oriundo da elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos, concluída em 

2004; porém se manteve a Deliberação de Enquadramento, alterando apenas os trechos 

atualizados. 

Em ambas as propostas, o arcabouço legal utilizado para classificação dos corpos de água 

foi a DN COPAM 10/86; que é similar à Resolução CONAMA 20/86, que ordenava e 
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classificava a qualidade das águas em cinco classes de usos, sendo a de melhor qualidade a 

especial e as subsequentes, variando da classe um a quatro. 

No enquadramento da bacia hidrográfica do rio das Velhas feito pela FEAM (1997), 

realizou-se apenas a etapa de diagnóstico e de consultas públicas. O diagnóstico  buscou 

levantar: os aspectos regionais, como os físicos, econômicos, sociais e antrópicos da Bacia; 

a identificação dos usos preponderantes das águas e a sua hierarquização; a delimitação 

dos trechos pelos usos; avaliações da qualidade das águas por monitoramento e verificação 

de potabilidade. Essas avaliações tiveram por finalidade conhecer as condições de 

qualidade em que as águas da bacia do rio das Velhas se encontravam, bem como, em 

mensurar condições técnicas para se atingir o enquadramento proposto. 

Alguns dos dados de monitoramento de qualidade das águas foram obtidos das empresas 

responsáveis pelo abastecimento de água dos municípios da bacia, outros através de 

levantamentos de dados primários, em campo (FEAM, 1997). 

As audiências públicas realizaram-se em quase todos os municípios da bacia e contaram 

com a participação de diversos segmentos da sociedade, nos quais as sugestões 

consideradas válidas foram incorporadas à proposta. Por fim, a aprovação do 

enquadramento da Bacia do Rio das Velhas ocorreu através da aprovação da Câmara de 

Recursos Hídricos – COPAM e posterior, em Plenário do COPAM, em 27 de junho de 

1997. 

O enquadramento da bacia do rio das Velhas foi revisto e atualizado pelo Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia, aprovado em 2004. Segundo CAMARGOS (2005), o Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Velhas propôs a alteração do 

enquadramento de alguns trechos, somente dos cursos de água dentro da região 

metropolitana de Belo Horizonte. A alteração foi aprovada, juntamente com o Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia.  

Para a atualização do enquadramento das águas da bacia do rio das Velhas foram utilizados  

dados secundários. Os dados são oriundos do Programa de Saneamento Ambiental das 

bacias dos Ribeirões Arruda e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte – 

PROSAN. Para a execução deste trabalho o IGAM/CBH Velhas contratou a empresa 

COBRAPE para que avaliasse a viabilidade técnica de alterar o enquadramento da RMBH 

e a exequibilidade de se atingir o enquadramento proposto para toda a Bacia. 
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A proposta de atualização do enquadramento cumpriu todas as etapas definidas pela 

Resolução CNRH 012/2000, definidas por estudos de: diagnóstico, prognóstico, elaboração 

da proposta e aprovação da proposta e respectivos atos jurídicos. As etapas de diagnóstico 

e prognóstico foram as mesmas adotadas pelo Plano, porém para o enquadramento contou-

se com a realização de estudos com projeções populacionais, de usos de água, de 

disponibilidade hídrica e de cargas de poluentes, além de se fazer uso do software 

“QUAL2E1”, programa baseado em modelo matemático, que permitiu simular as situações 

de melhoria ou piora da qualidade da água, a partir de proposta de ações técnicas.  

Para a calibração do software foram utilizados dados do IGAM vinculados ao Projeto 

“Águas de Minas”, projeto responsável pelo monitoramento da qualidade da água no 

Estado de Minas Gerais, e que para atender ao enquadramento da bacia, realizou quatro 

campanhas de coletadas, durante dois anos (CAMARGOS, 2005). Além disso, os 

resultados obtidos no monitoramento serviram para escolha dos parâmetros de qualidade a 

serem utilizados no processo de enquadramento das águas da Bacia.  

Os critérios de vazão utilizados para o enquadramento foram os mesmos definidos pelo 

Plano Diretor de Recurso Hídrico para os critérios de outorgas. As vazões de referência 

definidas para este estudo foram: Q7,10
2, Q95

3, Qseco
4 (CAMARGOS, 2005). 

Os parâmetros escolhidos foram: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Nitrogênio Amoniacal (N), Fosfato Total  (P) e Coliformes Fecais.  

A calibração do software QUAL2E, quanto à eficiência de redução da poluição 

proporcionada por Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), utilizou a referência proposta 

por SPERLING5, que define para ETE primária uma eficiência de 40% e para a secundária 

a eficiência de 60%. Após os ajustes e calibrações definiu-se a eficiência de remoção para 

os processos de tratamento (Tabela 4.1). 

 

 

                                                 
1 - Software QUAL2E - Stream Water Quality Model é utilizado para modelagem da qualidade da água e foi 
desenvolvido pela US Environmental Protection Agency (USEPA). 
2 - Q7,10 refere-se a média da vazão de estiagem de 7 dias consecutivos, com 10 anos de retorno. 
3 - Q95 refere-se à vazão mínima com 95% de permanência no tempo, e também uma referência do regime de 
estiagem, indicando o valor que é excedido na curva de permanência em 95% do tempo 
4 - Qseco é obtido a partir da média de vazão dos meses mais secos, sendo eles: julho, agosto e setembro. 
5 - VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Princípios do 
tratamento biológico de águas residuárias. Volume 1. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – 
DESA/UFMG; 2005. 
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Tabela 4.1 - Nível de eficiência de remoção nos processos de 
tratamento de esgoto (CAMARGOS,  2005 – p. 173) 
 

Parâmetros Tratamento  
Primário (%) 

Tratamento  
Secundário (%) 

DBO 35 85 
Ntotal 20 35 
Ptotal 15 35 

 

Os resultados da simulação indicaram que antes da implantação das ETE, por qualquer que 

fosse o tipo de vazão, não haveria qualquer alteração das classes de qualidade dos corpos 

de água, não atingindo nem a classe 3 (CAMARGOS, 2005). Com a instalação das ETE 

primárias as melhorias não apresentaram alterações significativas, mantendo os resultados 

acima da classe 3. Melhoria da qualidade da água só foi obtida, a partir de 2010, e nos 

parâmetros de DBO e OD, com a implantação das ETE secundárias e de outros sistemas 

em toda a bacia; condição que permitiu atingir a classe 3 na região metropolitana e de 

classe 2 em outras áreas. Os resultados, para fósforo total e coliforme fecal, foram sempre 

acima da classe 3. 

Segundo CAMARGOS (2005), a alternativa proposta pelos responsáveis pela simulação 

do enquadramento para o atendimento da classe proposta pelo CBH Velhas, para a RMBH 

e o restante da bacia, foi a exclusão do fósforo total e do coliforme fecal da lista de 

parâmetros a serem avaliados. Considerando essa medida, acrescida da adoção da vazão de 

referência Qseco e com a adoção de sistema de melhoria da qualidade por toda a bacia, 

verificaram-se o atendimento às metas estabelecidas pelo enquadramento dos corpos de 

água para a bacia. 

O estudo indica que, apesar das projeções apontarem para a melhoria da qualidade da água, 

o modelo adotado para as simulações, pautado num sistema misto, composto por sistema 

matemático e dados empíricos para os tributários, pode não indicar com precisão as 

alterações necessárias; sendo recomendável a realização de novas simulações com modelos 

que permitam um nível de detalhamento maior (CAMARGOS, 2005). 
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4.2.3. Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Paracatu 

A bacia hidrográfica do rio Paracatu abrange uma área de 45600 km2 e distribui-se por três 

Estados: Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. O rio Preto nasce no Distrito Federal, 

transcorre um pequeno pedaço de Goiás até desaguar no rio Paracatu, sendo este trecho 

considerado de domínio Federal. Na parte mineira, as suas principais nascentes localizam-

se no município de Lagamar, fazendo com que o rio tenha uma direção de sudoeste para 

nordeste, até desaguar na bacia do rio São Francisco (Figura 4.3). A bacia localiza-se na 

região Noroeste do Estado e possui uma área aproximada de 92%, sendo composta por 16 

municípios, dos quais se destacam Paracatu e Unaí, cidades pólos e referências para a 

região, devido ao desenvolvimento e potencial econômico. 

Segundo SANTOS et al (2007), a bacia se destaca pela presença das atividades 

econômicas de agricultura irrigada, pecuária e exploração minerária. Essas atividades são 

responsáveis pelo desmatamento generalizado, assoreamento e contaminação dos cursos de 

água por poluição difusa, condições que ocasionam os principais problemas da bacia. 

 

 
Fonte: IGAM, 2010 

Figura 4.3 - Localização da Sub-bacia do Paracatu  
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Para elaboração do enquadramento da bacia do Paracatu, o IGAM adotou a recomendação 

proposta pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) estabelecida pelos “Procedimentos 

Técnicos para Enquadramento de Corpos d’água” de 2000; bem como as recomendações 

da Agência Nacional de Águas (ANA), que incluíam a necessidade dos enquadramentos 

serem elaborados juntamente com os Planos de Bacias (IGAM, 2006). 

Segundo o IGAM (2006), a adoção das recomendações propostas pelo MMA e ANA 

visava agilizar os processos para efetivação dos dois instrumentos, assim como permitiria 

“compatibilizar os usos múltiplos dos recursos hídricos superficiais, de acordo com a 

qualidade ambiental pretendida para os mesmos, com o desenvolvimento econômico, 

auxiliando no planejamento ambiental de bacias hidrográficas e no uso sustentável dos 

recursos naturais”. 

Os fundamentos legais utilizados para a elaboração do enquadramento foram: a Resolução 

CNRH 12/2000, que na época estabelecia os procedimentos técnicos para o enquadramento 

dos corpos de água; a Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para enquadramento das águas superficiais e que estabelece 

condições de lançamentos de efluentes; e o manual de procedimentos Técnicos para 

Enquadramento de Corpos d’água, elaborado pelo MMA.  

Das orientações propostas pela Resolução CNRH 12/2000 foram acatados para o 

enquadramento da bacia do rio Paracatu: levantamento das legislações e proposta de 

enquadramentos existentes; diagnóstico dos usos preponderantes atuais; identificação dos 

corpos de água em Unidades de Conservação; diagnóstico da qualidade atual dos recursos 

hídricos; e identificação das fontes de poluição (IGAM, 2006).  

O IGAM estabeleceu, ainda, como critério para os enquadramentos dos corpos de água da 

bacia do rio Paracatu, uma priorização dos corpos de água e a realização de oficinas para 

esclarecer a sociedade dos objetivos do enquadramento e para definição das propostas.  

No prognóstico foi calculado a evolução da distribuição das populações e das atividades 

econômicas e seus impactos sobre os recursos hídricos. As projeções de curtos, médios e 

longos prazos não foram realizadas, pois, segundo o IGAM (2006), envolviam uma 

complexa análise, sendo possível executá-las somente com a implantação das medidas 

prioritárias. 

O enquadramento cumpriu as etapas de consultas públicas e também apresentou propostas 

de medidas para implantação deste instrumento. Segundo o IGAM (2006), a proposta de 
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enquadramento para a bacia do rio Paracatu, adotou os seguintes parâmetros de qualidade 

de água: oxigênio dissolvido (OD), coliformes fecais, fosfato e metais pesados, e também 

os parâmetros sugeridos pela Agência Nacional de Águas (ANA), adotados para a Bacia do 

Rio São Francisco, que são: DBO e turbidez. 

 

4.2.4. Enquadramento e o re-enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pará 

O rio Pará é afluente do alto curso do rio São Francisco, situado no sudoeste do Estado de 

Minas Gerais. Possui uma extensão de cerca de 365 km. A área da Bacia Hidrográfica do 

rio Pará (Figura 4.4) compreende aproximadamente 12.300 km2, onde se situam 35 

municípios, com um total aproximado de 700 mil habitantes, dos quais cerca de 12% estão 

nas áreas rurais. Os principais municípios da bacia são Divinópolis, Itaúna e Pará de Minas 

(TESE, 2008). 

 
Fonte: TESE, 2008. 
Figura 4.4 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.  
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A bacia apresenta uma tipologia climática de inverno seco e verão chuvoso, com variações 

de temperatura não muito significativas (TESE, 2008). A temperatura média é de 20 ºC, a 

pluviosidade anual de 1.250 mm e a evapotranspiração potencial, aproximada, de 1.000 

mm/ano (FEAM, 1998). As chuvas possuem uma ocorrência maior nas nascentes do que 

nas regiões próximas à foz do Rio Pará (TESE, 2008). 

A cobertura natural é formada pelas vegetações nativas de campos, cerrados e veredas, 

além do remanescente da floresta nativa, composta pelo ambiente de floresta estacional 

semidecidual. A silvicultura com o plantio de eucalipto é a característica que tem alterado 

bastante a vegetação natural da Bacia (TESE, 2008; IEF, 2007). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Pará está situada na transição entre os grandes domínios 

morfoestruturais do interior com escarpas e maciços modelados em rochas do complexo 

cristalino do Planalto Sul de Minas, e relevos modelados em rochas sedimentares da 

Depressão do São Francisco (TESE, 2008). 

Segundo dados do Relatório do Projeto “Águas de Minas” (IGAM, 2008), as atividades 

econômicas desenvolvidas na Bacia são determinadas pelo parque industrial, pela 

mineração, pela agricultura e pela pecuária. 

O parque industrial é diversificado, abrangendo os ramos metalúrgico, têxtil e confecção, 

curtume e alimentício. A agricultura e pecuária são atividades importantes desenvolvidas 

na sub-bacia do rio Pará, tendo como as principais atividades: horticultura, avicultura, 

suinocultura e silvicultura, principalmente, para produção de carvão (IGAM, 2008). 

Os principais usos dos recursos hídricos na sub-bacia do rio Pará são caracterizados por: 

abastecimento doméstico e industrial, geração de energia elétrica, irrigação, dessedentação 

de animais, pesca, piscicultura e recreação de contato primário. 

Os maiores poluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Pará são:  esgoto doméstico, seguido 

dos efluentes industriais, defensivos agrícolas e a pecuária. Chama a atenção o problema 

das nascentes sem proteção, atividade minerária, assoreamento e erosão. A carga difusa 

reforça o impacto da agricultura e pecuária na região. 

O enquadramento dos corpos de água superficial da bacia do rio Pará teve dois momentos 

distintos. O primeiro ocorreu em 1998, quando a FEAM aprovou o enquadramento através 

das Deliberações Normativas COPAM 028 e 031. O segundo momento iniciou-se em 

2006, quando a Associação de Usuários da bacia do rio Pará obteve recursos financeiros 

junto à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba 
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(CODEVASF) e contratou uma empresa para a elaboração do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos (PDRH); e também para elaboração de uma proposta de re-enquadramento dos 

corpos de água da bacia. 

A seleção pela FEAM da bacia do rio Pará deu-se conforme critérios já apresentados e 

estabelecidos pelo COPAM, nos quais se inclui a bacia entre as prioritárias a terem os seus 

corpos de água superficiais enquadrados. Para a elaboração da proposta foi adotada uma 

metodologia estabelecida pela FEAM onde foram estabelecidas três etapas, mas apenas a 

etapa 1 (fase normativa: qualificação das águas com base nos usos preponderantes; de 

estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado e/ou mantido no segmento de corpo 

de água ao longo do tempo) foi cumprida.  

O re-enquadramento foi elaborado pela Empresa TESE Tecnologia em Sistemas Espaciais, 

que contratada pela Associação de Usuários de água do rio Pará, pautou-se num anseio da 

entidade em reavaliar o enquadramento e corrigir algumas deficiências existentes no 

instrumento aprovado pelo COPAM. Nesta proposta buscou-se, também, readequar o 

instrumento à legislação vigente, para isso adotando-se os procedimentos metodológicos 

atuais à época e definidos pela Resolução CNRH 012/2000; e para classificação dos usos e 

parâmetros de qualidade das águas utilizou-se a Resolução CONAMA 357/2005.  

No diagnóstico foram cumpridos todos os estudos definidos para caracterização da Bacia, 

conforme estabelecido pela Resolução CNRH 012/2000, inclusive, a identificação das 

fontes de poluição.  

A identificação das fontes de poluição foi possível, em função da existência de um 

cadastro de usuários elaborado pela Associação de Usuários do rio Pará. A identificação 

das fontes de poluição difusas foi prejudicada, em função da sazonalidade de culturas, mas 

não representou um grande prejuízo para o diagnóstico, pois os dados indicaram que a 

maior poluição era proveniente de lançamentos de esgotos sanitários e industriais. 

O prognóstico contou com o cumprimento da maior parte dos estudos definidos pela 

Resolução CNRH 12/2000. Foram realizados estudos: da evolução da distribuição das 

populações e das atividades econômicas; evolução do uso e ocupação do solo; evolução 

das disponibilidades e da demanda de água; evolução das cargas poluidoras dos setores 

urbano, industrial, agropecuário e de outras fontes causadoras de degradação ambiental dos 

recursos hídricos; evolução das condições de quantidade e qualidade dos corpos hídricos, 

consubstanciada em estudos de simulações (CNRH, 2000). 
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Para a modelagem da qualidade das águas foi utilizado o software QUAL2E, programa 

desenvolvido pela USEPA (TESE, 2008; BROWN e BARNWELL, 1987). Deste modelo 

chegou-se à definição de quatro parâmetros (DBO, DQO, N e P) prioritários para avaliar o 

enquadramento do Pará; mas foi escolhido apenas o primeiro para checar o atendimento à 

classe de enquadramento. O motivo desta escolha pela TESE foi a facilidade de 

comparação dos resultados da modelagem aos limites estabelecidos na Resolução 

CONAMA 375/05. Segundo a TESE (2008), seria necessário para o cálculo dos limites de 

Fósforo, Nitrogênio e DQO, por exemplo, conhecer o valor do pH dos corpos d’água, e 

este dado não estava disponível. Essa justificativa contradiz as informações do Projeto 

Águas de Minas do IGAM, que possui registros do pH nos monitoramento de qualidade 

das águas desde 1997, época em que o IGAM ficou responsável pelo monitoramento da 

qualidade das águas de Minas Gerais. Para a simulação de qualidade da água foram 

utilizados dados de vazões para períodos seco e úmido. 

O re-enquadramento da bacia do rio Pará contou ainda com a elaboração de projeções, com 

cenários estratégicos de 3, 6 e 10 anos, propondo uma redução na concentração de DBO de 

20, 50 e 70% respectivamente. Esta proposta foi aprovada pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Pará. 

Os procedimentos definidos pela Resolução CNRH 12/2000, referentes às etapas III e IV 

não foram cumpridos pela contratada. Na verdade, a empresa TESE (2008) propôs um 

“Plano de Ações de Apoio – Diretrizes e Critérios para os Instrumentos de Gestão” que 

constituiu-se num conjunto de ações dentro do programa 76 – Enquadramento dos cursos 

d`água da Bacia Hidrográfica do rio Pará nas classes estabelecidas no Plano Diretor, para 

viabilizar a implementação do enquadramento na Bacia. 

Para isso foram definidas cinco ações prioritárias, a se ver: 

I - complementação e atualização do Cadastro de Usuários da Bacia e ampliações das redes 

de monitoramento pluviométrico, fluviométrico, meteorológico e de qualidade;  

II - levantamento da Capacidade de Autodepuração dos Principais Rios de todas as Sub-

bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pará;  

III - carregamento dos novos dados cadastrais nas Matrizes de Fontes de Poluição 

Automatizadas, por trechos do enquadramento, e análise dos resultados; 

                                                 
6 O programa 7, bem como os demais programas, encontram-se descritos na etapa 9 - Modelo de Avaliação e 
Gestão, do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Pará. 
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IV- definição de estratégias para atingimento do novo enquadramento, considerando 

proposta de redução de cargas até 2016 diante do resultado apresentado pelas Matrizes de 

Fontes de Poluição, das análises da qualidade das águas e dos usos preponderantes;  

V - realização de workshops para a apresentação do novo enquadramento e das estratégias 

para o atingimento das classes nas sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.  

A primeira ação tem como objetivo ampliar as informações, para que os estudos de 

disponibilidades e demandas, qualidade, vazão, e outros, sejam mais precisos, favorecendo 

a elaboração do enquadramento. A segunda visa conhecer as condições de depuramento e a 

sua quantificação, tendo em vista a capacidade de assimilação pelos rios. A terceira ação 

tem como objetivo aumentar a velocidade de análise e com isso favorecer a apresentação 

de ações mais específicas. A quarta ação “sugere a definição de estratégias para 

atingimento das classes preconizadas no novo enquadramento, considerando a proposta de 

redução de cargas até 2016, diante do resultado apresentado pelas matrizes de fontes de 

poluição, pelas análises de qualidade das águas e os usos preponderantes” (TESE, 2008). E 

a quinta ação baseia-se na necessidade de divulgação e mobilização da sociedade. 

O que se observa na proposta de re-enquadramento da bacia do rio Pará, é que apenas as 

etapas de diagnóstico e prognóstico foram cumpridas; e que por insegurança e não 

confiabilidade dos dados da Associação de Usuários da Bacia do rio Pará, a empresa 

responsável pela elaboração da proposta optou por sugerir uma atualização dos dados sobre 

uma base confiável. 

A proposta de enquadramento constante no Plano Diretor de Recursos Hídricos foi gerada 

apenas pela avaliação dos usuários da bacia e pela escolha da classe segundo os usos 

preponderantes. Ou seja, para esta proposta de re-enquadramento não foi apresentada 

nenhuma cenarização, nem plano de metas e nem Plano para efetivação, o que caracteriza a 

proposta como incompleta, mesmo quando baseada apenas na Resolução CNRH 12/2000, 

que é anterior à atual. 

A elaboração da proposta de enquadramento da bacia do Pará foi realizada integrada ao 

Plano da Bacia; condição que gerou bastante conflito na análise, pois os relatórios se 

misturam e demandaram uma leitura criteriosa para identificar informações pertinentes ao 

enquadramento, bem como ao Plano de Recursos Hídricos ou aos dois instrumentos.  

Observou-se que nos relatórios, tanto do Plano quanto do Enquadramento, a preocupação 

da contratada foi apontar as deficiências do Sistema Estadual de Meio Ambiente, como por 
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exemplo as ausências de dados ou dificuldades em obtê-los. Ou seja, preocupou-se 

demasiadamente em descrever metodologias recomendadas por autores diversos, porém 

não realizou os estudos necessários para que o enquadramento pudesse ser proposto. 

Essas características apresentadas acima favorecem a compreensão da não aprovação pelo 

CERH/MG da proposta de re-enquadramento elaborado pela TESE, mas que referendada 

pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Pará. 
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5. ESTUDO DE CASO: ATUALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DA 

BACIA DO RIO VERDE 

 

A escolha pela avaliação da atualização do enquadramento das águas superficiais da Bacia 

do rio Verde deve-se à forma como foi conduzida a proposta, e por se tratar do processo 

mais recente de enquadramento em Minas Gerais; que iniciou em 2008 e foi concluído em 

2010, e por que adotaram como princípios legais as normas vigentes, a Resolução CNRH 

091/2008 e a DN COPAM/CERH 001/2008.  

A Deliberação Normativa COPAM número 033/1998, que estabelece o Enquadramento da 

Bacia do rio Verde, subsidiou o trabalho, orientando os estudos para atualização do 

enquadramento. Esses estudos foram realizados em consonância com o Plano de Diretor de 

Recursos Hídricos, tendo como etapas comuns as de diagnóstico e prognóstico, e etapas 

complementares determinadas pela elaboração de propostas de metas e programas para 

efetivação do enquadramento da Bacia. 

Para estudar a proposta de atualização do enquadramento da Bacia do rio Verde foram 

analisadas as informações que se encontram disponíveis nos relatórios do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia do rio Verde – PDRH Verde; no Resumo Executivo do Plano 

Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Verde – RE PDRH VERDE; e também no 

relatório referente à atualização do enquadramento. Salienta-se que estas informações são 

oficiais, tendo sido aprovadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Verde e pelo 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ambos no ano de 2010.  

O estudo do enquadramento da bacia do rio Verde constitui-se por uma caracterização da 

Bacia, seguida por uma apresentação das etapas definidas pela Resolução CNRH 

091/20008. Na exposição das etapas, principalmente do diagnóstico e do prognóstico, 

buscou-se apresentar os resultados mais significativos que contribuíram com a atualização 

do enquadramento, porém ressalta-se que todos os estudos estabelecidos pela legislação 

foram atendidos.  
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5.1. Caracterização da Bacia 

Todas as informações utilizadas para caracterizar a bacia foram colhidas no RE PDRH 

Verde (IGAM, 2010), apesar de que estudos mais detalhados encontram-se nos relatórios 

completos do Plano Diretor da Bacia 

A Bacia do rio Verde localiza-se na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas e possui uma área 

de drenagem aproximada de 6.900 km2. O rio Verde nasce no limite dos municípios de 

Passa Quatro e Itanhandú (Figura 5.1); na vertente ocidental da Serra da Mantiqueira, a 

cerca de 2600 m de altitude, próximo à divisa de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro; 

e segue em direção a oeste do Brasil, correndo pelas encostas da Serra da Mantiqueira até 

desaguar na represa de Furnas, no limite dos municípios de Elói Mendes e Três Pontas, 

onde atinge uma cota altimétrica aproximada de 800m. 

 

Fonte: IGAM, 2010. 

Figura 5.1 - Localização da Sub-bacia do Rio Verde  
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Os principais afluentes do rio Verde são: rio Passa Quatro, ribeirão do Carmo, rio Lambari, 

rio Capivari, rio Baependi, e rio do Peixe. A bacia é composta por 12 sub-bacias, além dos 

pequenos cursos de água que deságuam diretamente no rio Verde. 

O relevo é representado no alto da bacia por cristas assimétricas e escarpas, colinas, 

vertentes íngremes, vales encaixados, formando os “mares de morro”. A região média e 

baixa da bacia caracteriza-se por uma sequência de colinas, com vertentes suaves, e vales 

rasos e de fundo amplo. 

As atividades minerais encontram-se presentes na bacia, principalmente, com a exploração 

de rochas ornamentais e a explotação das águas das fontes hidrominerais. As águas 

hidrominerais representam uma importante fonte econômica para a região, devido à 

balneoterapias desenvolvidas nos municípios de: Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, 

Lambari, Conceição do Rio Verde, Passa Quatro e Pouso Alto. 

A bacia não possui uma densidade populacional elevada, entretanto os municípios de 

Varginha, Três Corações, Caxambu e São Lourenço são destaques por apresentar 

população superior a 20 mil habitantes, sendo que apenas 2,4% da população deles vivem 

na área rural.  

Os principais setores econômicos da bacia são: o agropecuário, tendo como produtos: café, 

pecuária leiteira, avicultura de postura, culturas temporárias e frutíferas; o industrial, 

representado pela produção de pedras ornamentais e explotação de águas minerais; o de 

serviços, caracterizados pelo agronegócio, importação e exportação, alojamentos e 

alimentação. 

O regime pluviométrico da região caracteriza-se por uma concentração de chuvas no 

período de verão (dezembro a fevereiro); a precipitação média é de 1450 mm/ano. A vazão 

de referência adotada na bacia é a estabelecida pela Portaria 010/1998 do IGAM, e 

correspondente à Q7,10 (vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de recorrência). 

 

5.2. Método Adotado na Atualização do Enquadramento 

A atualização orientou-se pela metodologia indicada na Resolução CNHR 091/2008, a 

partir do cumprimento das etapas de diagnóstico, prognóstico, proposta de metas relativas 

às alternativas de enquadramento e programa de efetivação; sendo todas as etapas 
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desenvolvidas de forma simultânea e integrada as atividade do Plano Diretor de Recursos 

Hídricos (IGAM7, 2010).  

Como se trata de um processo de atualização, o estudo valeu-se da Deliberação Normativa 

COPAM número 33/98 de enquadramento da bacia do rio Verde, para avaliar os cursos 

enquadrados, a classificação de suas águas e as condições para manter ou alterar a classe 

enquadrada pela Deliberação. Realizou-se também uma avaliação das condições para 

inserir novos trechos na deliberação. Para atender a esses objetivos aprimorou-se o 

diagnóstico e o prognóstico, principalmente, quanto às avaliações dos usos preponderantes 

das águas, as avaliações da qualidade das águas superficiais e a modelagem matemática da 

qualidade da água. 

Para avaliação dos usos preponderantes das águas foram realizadas visitas de campo em 23 

municípios com sede na Bacia e percorridos os trechos dos cursos de água enquadrados, 

além de pesquisas em diversas instituições públicas e privadas. Levantaram-se também nos 

estudos de campos, as fontes de degradação mais expressivas na bacia. Além dos dados de 

campo, utilizaram-se as informações do banco de outorgas concedidas pelo IGAM para 

avaliar os usos da água na Bacia. 

A quantificação das cargas poluidoras envolveu levantamentos nos ramos minerário e 

industrial, de esgotamento sanitário, da pecuária e da agricultura, com base nos acervos de 

informações do Sistema Estadual de Meio Ambiente, no Sistema Integrado de Informações 

Ambientais (SIAM), na Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SUPRAM) de Varginha. Além das cargas possíveis de identificação, 

empregaram-se métodos previstos pela literatura especializada para cálculo daquelas 

cargas não declaradas e também das que fazem parte da poluição difusa. 

Para avaliação da qualidade da água foram considerados os dados das 17 estações de 

qualidade de água operadas pelo Projeto Águas de Minas8 do IGAM; acrescido dos 

resultados laboratoriais de 13 estações de captação de águas brutas para abastecimento 

público; e de 19 estações em corpos receptores monitorados por empreendedores no 

âmbito dos licenciamentos ambientais; buscando, deste modo, compor uma rede ampliada 

de dados de qualidade das águas. Para avaliação da não conformidade foram utilizados 

parâmetros definidos pela DN COPAM/CERH 001/2008, avaliados pela média aritmética 

                                                 
7 - Métodos descrito no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Verde, Volume 1 e Volume 3. 
8 - O Projeto Águas de Minas é um programa do IGAM que em parceria com o CETEC-MG realiza o 
monitoramento da qualidade das águas dos principais cursos de água de Minas Gerais. 
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e para os coliformes fecais, pela média geométrica, frente às classe de qualidade. O IQA e 

o ICE foram utilizados para avaliar as condições de qualidade das águas e para a escolha 

de parâmetros a serem utilizados no enquadramento das águas da bacia. 

A avaliação de disponibilidade hídrica contou com estudos das curvas regionais obtidas 

das séries de vazões médias mensais homogeneizadas das 21 estações fluviométricas 

utilizadas nos estudos hidrológicos para cada uma das 15 sub-bacias; e com pontos de 

controle ao longo da calha principal do rio verde (IGAM, 2010). As vazões de referências  

avaliadas foram QMLT
9, Q7,10, Q95, Q90

10
.  

Para avaliação das demandas frente à disponibilidade hídrica foram utilizados os valores 

estabelecidos nos dispositivos legais do Estado de Minas Gerais (DN 10/98) sobre critérios 

de outorga de direito de uso da água, principalmente no que tange à vazão de referência. 

Assim, foi feita a análise considerando o critério adotado pelo IGAM, que permite a 

retirada de até 30% da Q7,10, para captações sem regularização de vazão. 

O prognóstico baseou-se na análise integrada do diagnóstico, fundamentado em dados de 

qualidade e quantidade das águas superficiais da bacia. Foram construídos cinco cenários11 

sendo um tendencial e outros quatro cenários alternativos: cenário de desenvolvimento sem 

melhoria da gestão dos recursos hídricos; cenário de pouco desenvolvimento sem melhoria 

da gestão; cenário de desenvolvimento com melhoria da gestão; e cenário de pouco 

desenvolvimento com melhoria da gestão (IGAM, 2010). As projeções foram realizadas 

para períodos de 5 em 5 anos, a partir de 2010 até 2030. Na construção do prognóstico 

foram estabelecidos cenários para cargas poluidoras, demandas e disponibilidades.  

Para elaborar as cenarizações de demanda, valeu-se de uma série de índices, como do PIB 

industrial e agropecuário, que através da tabulação e cálculo dos dados, chegou-se a 

valores que pudessem representar os cenários para o Plano de Recursos Hídricos e o 

enquadramento da bacia do rio Verde. Deste modo, estabeleceram-se as taxas utilizadas 

para a construção dos cenários com desenvolvimento e com pouco desenvolvimento, 

alternativos ao cenário tendencial. Estas taxas foram corrigidas proporcionalmente à 

                                                 
9 - A QMLT representa o limite superior de disponibilidade de um curso de água, teoricamente calculada 
como o valor de vazão que, se ocorresse de forma constante no tempo, produziria o mesmo volume que o 
regime fluvial variável escoou em um longo intervalo de tempo. 
10 - Q90 - Vazão mínima com 90% de permanência no tempo, também uma referência do regime de 
estiagem, indicando o valor que é excedido na curva de permanência em 90% do tempo. 
11 - A descrição metodológica para construção dos cenários pode ser avaliada no Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Verde – Volume 2, disponível no site do IGAM: www.igam.mg.gov.br 
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variação calculada para os cenários otimista e pessimista do PIB industrial e do PIB 

agropecuário dos cenários do Plano Nacional de Energia. 

As cenarizações das cargas poluidoras foram realizadas por sub-bacia e por tipo de uso, 

considerando o período de 2010 a 2030. Foram estimadas cargas poluidoras potenciais 

para: esgotamentos sanitários, dessedentação animal, irrigação e ramo industrial. 

Nas estimativas para os esgotos sanitários foram adotadas as concentrações típicas de 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total, sólidos totais e coliformes 

termotolerantes, iguais a 300 mg/l, 7 mg/l, 1100 mg/l e 3,16x1011 org/100ml, 

respectivamente. Da dessedentação animal, foi considerada a concentração média de DBO 

das águas residuárias de sala de ordenha de criatórios confinados de vacas leiteiras, igual a 

1.335 mg/l. Quanto à irrigação, supôs-se a contribuição unitária típica de fósforo total por 

drenagem pluvial de áreas agrícolas, igual a 50 kg/km2 ano. Todos os valores apresentados 

para estimas de concentrações de poluentes basearam nas obras de VON SPERLING12, 

2005 e 2007. Para o ramo industrial foi efetuado levantamento de dados físicos e digitais 

no acervo de informações de regularização ambiental do Sistema Estadual do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (IGAM, 2010). 

O Plano de Metas foi construído a partir dos resultados dos diagnósticos temáticos e 

prognósticos, e das consultas públicas que contaram com a participação de diversos 

segmentos da sociedade. A sua elaboração foi em conjunto e associada ao Plano Diretor de 

Recursos Hídricos, o qual se caracteriza por metas comuns aos dois instrumentos. Para o 

PDRH Verde os objetivos foram divididos em metas de qualidade, metas executivas e 

metas financeiras. 

O Plano de metas do enquadramento envolveu a combinação de três fatores: a condição de 

qualidade das águas, a qual condiciona seu uso; as cargas poluidoras lançadas no meio 

hídrico e os custos para reduzir a poluição em nível compatível com os usos pretendidos. O 

seu propósito foi garantir padrões de qualidade das águas compatíveis com os usos 

preponderantes atuais e futuros, harmonizado com a capacidade de investimentos dos 

governos e usuários envolvidos (IGAM, 2010). 

                                                 
12 Von Sperling, Marcos: 
 Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Princípios do tratamento biológico de águas 
residuárias . Volume 1. Belo Horizonte, DESA/UFMG. 2005; 
Estudos e Modelagem da qualidade da água de rios. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. 
Voume 7. Belo Horizonte. DESA/UFMG. 2007 
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O enquadramento ficou responsável por definir as metas de qualidade tendo como objetivo 

manter ou melhorar os parâmetros encontrados em cada sub-bacia. Os principais 

parâmetros definidos foram: turbidez, cor verdadeira, alumínio dissolvido, ferro dissolvido, 

manganês total, demanda bioquímica de oxigênio – DBO, oxigênio dissolvido – OD, 

fósforo total e os coliformes termotolerantes. Para a definição das metas, o estudo pautou-

se em horizonte de 20 anos de planejamento quinquenal, a iniciar em 2010. Adotou-se 

neste planejamento a vazão de referência Q7,10, conforme estabelecido pelo Plano Diretor 

da Bacia. 

Assim como o Plano de Metas, o Plano de Efetivação do enquadramento também se 

encontra vinculado e associado ao Plano de Bacia e ao cumprimento das metas de 

qualidade; e foram produzidos visando atender ao objetivo comum dos dois instrumentos. 

 

5.3. Atualização do Enquadramento 

Nesta etapa são descritos os principais resultados obtidos na elaboração do enquadramento 

da bacia do rio Verde. 

 

5.3.1 Antecedentes 

O primeiro enquadramento da bacia do rio Verde foi elaborado pela FEAM, em 1998, 

visando atender a uma demanda do COPAM, que estabeleceu a necessidade de se ter este 

instrumento para esta Bacia. Para a elaboração, adotou-se uma metodologia criada pela 

FEAM, ausente de regulamentação à época e que dividia o processo em três etapas 

(conforme descrito no Capítulo 4). 

Na elaboração do enquadramento da Bacia do rio Verde contemplou-se apenas a primeira 

etapa, designada como Fase 1 ou Fase Normativa, onde foram identificados e localizados 

os usos das águas, por meio de dados secundários e de levantamentos de campo. Ainda 

assim, este procedimento resultou na criação do enquadramento dos corpos de água da 

bacia do rio Verde e na aprovação de Deliberação Normativa13 número 033, pelo COPAM  

em 18 de dezembro de 1998. 

                                                 
13 A DN 033/1998 que estabelece o enquadramento da bacia do rio Verde pode ser obtida pelo site do IGAM: 
www.igam.mg.gov.br/ ou pelo site: www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=123  
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A atualização do enquadramento da bacia fundamentou-se nos cursos de águas e nos usos 

definidos pela DN COPAM nº 033/1998 e na metodologia proposta pela Resolução CNRH 

091/2008. Essa atualização obteve como resultados o aperfeiçoamento do diagnóstico, 

principalmente, nos quesitos de validação dos usos atuais e futuros, identificação das 

fontes de poluição pontuais e difusas, e avaliação das condições de qualidade das águas 

agregando dados do setor público e privado (IGAM, 2010); além de cumprir as demais 

etapas definidas pela atual legislação, como a realização de prognóstico, elaboração do 

plano de metas e do plano de efetivação. 

 

5.3.2. Diagnóstico 

A bacia hidrográfica do rio Verde integra a bacia hidrográfica do rio Grande e constitui-se 

na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) GD4. Ela possui 

uma área correspondente a 4,25% da área total da bacia do rio Grande. Localiza-se 

próximo à divisa de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e orienta-se na direção leste 

para oeste.  

A atividade econômica da bacia do rio Verde é bastante diversificada, destacando-se na 

agropecuária a produção de café, no setor industrial pela produção de eletroeletrônicos e de 

alumínio, na indústria extrativa principalmente de pedras ornamentais e de decoração. No 

setor de serviços o destaque fica por conta das atividades financeiras, comerciais e 

educacionais e das estâncias hidrominerais. 

A bacia tem uma população de cerca de 450 mil habitantes, sendo que a população urbana 

representa aproximadamente 84% da população total. A urbanização da bacia contribui 

significativamente para os impactos nos cursos d’água, principalmente pelo quase 

inexistente sistema de tratamento de esgotos. O crescimento desordenado da população 

também vem desmatando topos de morros, encostas e mata ciliar, causando o 

assoreamento dos rios e consequentemente enchentes. As enchentes ocorreram, na última 

década, principalmente no alto e médio trecho da bacia. 

Além dos impactos causados pela urbanização, identificou-se impactos causados pela 

poluição difusa nos cursos d’água, decorrente das intensas atividades agropecuárias e a 

poluição causada pelas atividades industriais, que foram identificadas pela presença de 

metais em vários pontos da bacia. 
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Nos estudos de disponibilidade hídrica não foram observados déficits hídricos em nenhum 

dos referenciais de vazões médias e mínimas (QMLT, Q90, Q95 e Q7,10). Os resultados 

obtidos após as tabulações das vazões estão apresentadas na Tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1  - Disponibilidade Hídrica para as Sub-bacias do rio Verde 

 
Fonte: IGAM, 2010 - PDRH Verde - Volume 1, p.461  

As demandas totais de uso da água para retiradas nos trechos Alto, Médio e Baixo rio 

Verde somam uma vazão de 2,30 m3/s. Deste montante, o trecho do Baixo contribui com 

1,60 m3/s, sendo superior a 4 vezes a demanda do Médio e a 2,7 vezes a demanda do Alto 

trecho. Em relação às sub-bacias, na do Baixo rio Verde concentra-se quase a metade de 

toda a vazão retirada na bacia. O abastecimento público (47%) e o industrial (30%) se 

destacam como as principais classes de uso na bacia do rio Verde. 

A relação disponibilidade versus demanda indicou uma situação confortável na bacia do 

rio Verde. Isso é factível de conclusão, a partir da análise da demanda hídrica com base na 

vazão de referência para outorga no Estado de Minas Gerais (Tabela 5.2). De acordo com o 

critério adotado no Estado, seria permissível ainda retirar uma maior quantidade de água 

nos cursos d’água da bacia do rio Verde, por isso optando-se pela manutenção da vazão de 

referência Q7,10 para os instrumentos de gestão da bacia. 
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Tabela 5.2 – Disponibilidade versus Demanda por Outorga para as Sub-bacias do rio 
Verde 

 
Fonte:IGAM, 2010. PDRH Verde -Volume I, p. 582. 

Nas avaliações dos usos atuais das águas da bacia predominaram o abastecimento humano, 

o lançamento de efluentes, a recreação, irrigação e dessedentação de animais. Quando 

comparado aos estudos que determinaram a criação da DN COPAM 033/98, observou-se 

que não houve mudanças substanciais (IGAM, 2010). 

Esta conclusão foi retirada do relatório do PDRH Verde, e que se deu em função da 

comparação dos dados do diagnóstico atual em relação ao relatório que resultou na 

elaboração da DN 033/98. Como instrumentos de avaliação, foram utilizadas planilhas14 

que identificavam: os trechos de cursos de água por número; o nome do corpo de água; a 

Classe Enquadrada; os usos; as estações de qualidade; a avaliação da condição atual e da 

DN COPAM; a desconformidade para a classe de enquadramento; as fontes de poluição. 

Dentre os usos avaliados e o lançamento de carga poluidora nos recursos hídricos 

avaliados, os empreendimentos que representaram maior impacto negativo na qualidade 

                                                 
14 - As planilhas que compõem cada trecho encontram-se no Anexo B, do Volume 3 do Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde. 
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das águas da bacia do rio Verde foram o lançamento de esgotos urbanos, de efluentes das 

indústrias metalúrgicas, químicas e alimentícias, e da avicultura.  

O problema do lançamento de esgotos urbanos deve-se à estrutura fragilizada dos gestores 

de recursos hídricos municipais, geralmente constituídos por SAAE15, que não dão conta 

de aperfeiçoar seus modelos de gestão; e que demonstram pouca vontade política, já que 

estas ações demandam investimentos e repasse de custos aos usuários finais. Isto tem 

proporcionado a falta de controle das cargas lançadas e lançamentos difusos de esgotos nos 

cursos d’água. Para exemplificar o que esta situação representa, dos 23 municípios com 

sede municipal na bacia, apenas as cidades de Varginha e Caxambu têm 100% do esgoto 

sanitário coletado e submetido a tratamento. 

O uso do solo nas zonas rurais da bacia do rio Verde está distribuído por 56% (3434,9 km²) 

de ocupação de pastagens naturais ou plantadas; 28% (1685,97 km²) de área ocupada por 

culturas perenes e temporárias; 13% (778,31 km²) de área ocupada por matas e florestas; e 

3% (191,72 km²) respectivo a outras ocupações. As pastagens plantadas e naturais ocupam 

a maior extensão, muito disso devido à atividade pecuária, com destaque para pecuária 

leiteira, atividade arraigada na região devido às condições naturais propícias. 

A poluição das águas em função das atividades agrícolas na bacia do rio Verde é 

representada por diversos fatores, dentre eles: a lavagem e abastecimento de água dos 

pulverizadores às margens dos cursos d’água; e também pelas atividades pecuárias, que na 

região são bastante rudimentares, pois, na maioria das vezes, os corpos d’água são 

utilizados para a dessedentação dos animais. Esta prática acarreta problemas como a 

contaminação por coliformes fecais e materiais orgânicos diversos.  

Outra prática que pode ser observada eventualmente nas propriedades rurais é a destinação 

da água utilizada na higienização de suas instalações para os corpos d’água, acarretando as 

mesmas complicações citadas anteriormente. 

A qualidade das águas mostrou-se degradada em vários trechos. Neste contexto, verificou-

se que os fatores que mais interferiram negativamente na qualidade das águas da bacia do 

rio Verde foram a descarga de esgotos domésticos sem tratamento, e o uso e manejo 

inadequados do solo, que favoreceu a ocorrência de fenômenos de erosão e o transporte de 

material sólido para os cursos d’água. 

                                                 
15 - SAAE – São serviços autônomos de gestão municipal responsáveis pelo abastecimento de águas e pela 
coleta e tratamento de esgoto. 



65 
 

A avaliação dos resultados médios do ICE, calculado com base nas variáveis: cor 

verdadeira; sólidos em suspensão totais; alumínio dissolvido; cromo total; ferro dissolvido; 

manganês total; demanda bioquímica de oxigênio; oxigênio dissolvido; fósforo total; e 

coliformes termotolerantes; indicou predomínio da categoria Ruim. Condição de maior 

sensibilidade foi registrada nas sub-bacias do Alto e Médio Rio Verde e do Rio Lambari, 

com ocorrência de ICE Muito Ruim. No contexto temporal foi observada leve tendência de 

aumento das médias desse índice no monitoramento recente (2006 a 2008), embora com 

prevalência da categoria Ruim, exceto no trecho inferior do rio do Peixe e no rio Verde em 

Três Corações e em Flora, que mostrou ICE Razoável. Do ponto de vista da sazonalidade, 

foi nítida a interferência das chuvas na degradação da qualidade das águas, embora em 

ambos os períodos climáticos em geral manteve-se a categoria Ruim.  

O diagnóstico identificou os parâmetros prioritários para avaliação da melhoria da 

qualidade da água que devem ser aplicados, ao longo do tempo, nos trechos de cursos 

d’água enquadrados: pH, turbidez, cor verdadeira, alumínio dissolvido, ferro dissolvido, 

manganês total, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, fósforo total, 

coliformes termotolerantes e chumbo total. 

 

5.3.3. Prognóstico 

Os resultados apresentados nesta etapa representam uma síntese dos resultados obtidos nos 

relatórios do Plano Diretor de Recursos Hídricos e na atualização do enquadramento do rio 

verde. Conforme salientado no item 5.2, foram estabelecidos 5 cenários, sendo 

apresentadas projeções quinquenais, para um período máximo de 20 anos, a partir de 2010. 

A apresentação destaca os resultados exigidos pelo Artigo 5º da Resolução CNRH 

091/2008 e apenas os aspectos referentes às águas superficiais. 

Segundo o cenário atual da bacia do rio Verde por tipo de demanda, a partir de dados de 

2001, apresenta os seguintes resultados: o abastecimento humano (1,071 m3/s, equivalentes 

a 46,6% da demanda total), seguido da demanda industrial (0,681 m3/s ou 29,6%). A 

demanda para irrigação era, em 2001, a terceira em vazão de retirada (0,329 m3/s ou 

14,3%) e com menor vazão de retirada registra-se a dessedentação de animais (0,217 m3/s 

ou 9,4%). 

As projeções realizadas para 2030 apontam para importantes modificações (Figura 5.2). A 

demanda para abastecimento industrial é projetada para 1,384 m3/s, valor muito próximo 
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do projetado para abastecimento humano (1,390 m3/s), tornando a participação de ambas 

praticamente idênticas (39,1% e 39,3%, respectivamente). 

O uso para irrigação projeta um crescimento de 0,329 m3/s em 2001 para 0,421 m3/s em 

2030, reduzindo sua participação relativa para 11,9% do total neste ano. O uso para 

dessedentação de animais tem sua vazão de retirada projetada de 0,217 m3/s em 2001 para 

0,346 m3/s em 2030, elevando um pouco sua participação (de 9,4% em 2001 para 9,8% em 

2030). 

 
Figura 5.2 – Demanda projetada por tipo de uso pelo PDRH Verde. IGAM, 2010 
 

A forma como foram montados os cenários alternativos, ou seja, uma estimativa de 

cenarização positiva e negativa com uma considerável margem de variação; e o fato de que 

a gestão dos recursos hídricos não dispõe de um espectro muito largo de atuação, leva-nos 

a observar que as curvas formadas pelos cenários alternativos obedecem a uma distância e 

a uma ordenação aproximadamente regular em relação ao cenário tendencial (ver Figura 

5.3). 

Os maiores valores projetados para a demanda total de recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio Verde encontram-se no chamado cenário de desenvolvimento, no qual 

são consideradas as maiores elevações de demanda sem alteração no cenário de gestão 

desta demanda. Neste cenário, a retirada projetada para 2030 elevar-se-ia dos 3,540 m3/s 
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estimados no cenário tendencial para 4,037 m3/s (Figura 5.3), correspondentes a um 

crescimento de 75,7% em relação a 2001, enquanto no cenário tendencial o crescimento é 

de 54,1%. 

 

 
 
Figura 5.3 – Demanda total projetada por cenário na bacia do rio Verde (2001-2030). 
IGAM, (2010) 

Foram também estabelecidos cenários de demanda tendencial e alternativos para os tipos 

de usos, como abastecimento humano, industrial, dessedentação animal e irrigação. 

Na composição do cenário tendencial para cargas poluidoras foram incorporados os 

sistemas de tratamento existentes e projetados pelo PDRH Verde, conforme detalhado no 

Diagnóstico de Esgotamento Sanitário. Assim, em 2010 foram aplicadas reduções de carga 

com base nas estações de tratamento de esgotos (ETEs) em operação nos municípios de 

São Sebastião do Rio Verde, Conceição do Rio Verde, Caxambu e Varginha. Para as 

ETE`s dos dois primeiros municípios, com índice de tratamento de esgoto coletado de 30 e 

15%, respectivamente, as eficiências de remoção adotadas foram as seguintes: DBO - 70%, 

fósforo total - 35%, sólidos totais - 70%, e coliformes termotolerantes - 90%. Para as 

demais, foram considerados os mesmos valores, exceto para DBO (80%) e sólidos totais 

(80%), salientando-se que o índice de tratamento de esgoto coletado é superior a 90%. Em 

2015 foram incluídos os sistemas de tratamento projetados para os municípios de São 
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Lourenço, Baependi, Jesuânia e Lambari, Três Corações, Cruzília e São Thomé das Letras, 

Peixe e Campanha, prevendo-se um índice de atendimento do sistema de 80% da 

população; um alcance de remoção de DBO de 70%; fósforo total de 35%; sólidos totais de 

80%; e coliformes termotolerantes de 90%. Na evolução temporal, estimou-se um fator de 

redução geral de 5% na carga de DBO para cada quinquênio avaliado, ou seja, 2020, 2025 

e 2030, e manutenção dos valores para os demais indicadores. Relativamente aos usos das 

águas para dessedentação animal e irrigação foram incorporados as cargas potenciais 

geradas com base nas demandas calculadas, pois não foram previstas reduções decorrentes 

de melhoria ambiental para as atividades agropecuárias no cenário tendencial. 

Na composição dos cenários alternativos para carga poluidora foram observados melhorias 

nos índices, principalmente, no esgotamento sanitário, pois se vislumbrou a ampliação do 

numero de ETE`s e a eficiência destas para o tratamento de efluentes. Os demais 

apresentam melhorias, devido à adoção de políticas mais adequadas ambientalmente, 

porém representando um menor impacto positivo, como o estabelecido para o esgotamento 

sanitário. 

 

5.3.4. Proposta de atualização do enquadramento do rio Verde 

Os estudos de diagnóstico e prognóstico identificaram a necessidade de atualizar o 

enquadramento de alguns trechos da DN 033/98, em função da alteração de usos, sendo 

assim propostos. Constam também nesta proposta os novos trechos propostos por sub-

bacias. Essa inclusão ocorreu depois de verificada a necessidade de se proteger alguns 

cursos d’água, para a manutenção da qualidade das águas para abastecimento público.  

Apenas os trechos inclusos ou alterados em relação à DN 033/98 são apresentados na 

Tabela 5.3.  
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Tabela 5.3 – Proposta para atualização dos trechos da DN COPAM 033/98  

Sub-bacia Proposta de alteração de classe / inclusão de 
Trecho 

Justificativa 

� Alterar o enquadramento da classe 1 para classe 2 – 
trecho 4 

Lançamento de efluentes sanitários 
e industrial. 

� Incluir trecho no córrego Toboão da nascente até a 
confluência com o rio Passa Quatro na classe 2 

Manancial de abastecimento público 
para a sede urbana de Passa Quatro, 
em épocas de estiagem prolongada Rio Passa 

Quatro � Incluir trecho no córrego Mato Dentro da nascente 
até a confluência com o córrego Boa Vista na 
classe 2 

Manancial de abastecimento público 
para o bairro Mato Dentro, 
localizado no município de Passa 
Quatro 
 

� Incluir enquadramento no córrego Agua Limpa das 
nascentes até a captação da sede de Virginia na 
classe especial 

Manancial de abastecimento público 
para a sede de Virgínia 

� Incluir enquadramento no córrego Água Limpa da  
captação da sede de Virginia até a confluência com 
o ribeirão Caeté na classe 1 

Manancial de abastecimento público 
para a sede de Virgínia 

� Incluir enquadramento no córrego Sertãozinho das 
nascentes até a confluência com o ribeirão Caeté na 
classe 1 

Recreação de contato primário e 
secundário 

� Incluir enquadramento no córrego do Porto, das 
Nascentes até a captação do bairro rural do Porto 
na classe especial 

Manancial de abastecimento público 
para o bairro rural Porto, localizado 
no município de Virgínia 

Ribeirão 
Caeté 

� Incluir enquadramento no córrego do Porto, da  
captação do bairro rural do Porto até a confluência 
com o ribeirão Caeté na classe 1 

Manancial de abastecimento público 
para o bairro rural Porto, localizado 
no município de Virgínia 

Ribeirão do 
Aterrado 

� Incluir enquadramento no córrego que abastece  o 
bairro rural Serrinha na classe 1 

Manancial de abastecimento público 
do bairro rural Serrinha, localizado 
no município de Dom Viçoso 

Médio Rio 
Verde 

� Incluir enquadramento no córrego dos Poços, das 
nascentes até a confluência com o rio Verde, na 
classe 2 

Recreação de contato primário, 
pesca e aquicultura 

Baixo Rio 
Verde 

� Incluir enquadramento no córrego da Cachoeira, 
das nascentes até a confluência com o rio Verde, na 
classe 2 

Irrigação de café, milho e batata 
inglesa 

� Incluir enquadramento no afluente direto do rio 
Lambari, na cidade de Cristina, das nascentes até a 
confluência com o rio Lambari, na classe 1 

Manancial de abastecimento público 
para a sede de Cristina 

� Incluir enquadramento no afluente direto do rio 
Lambari, na cidade de Olímpio Noronha, das 
nascentes até a captação para abastecimento 
humano, na classe especial  

Manancial de abastecimento público 
para a sede de Olímpio Noronha Rio Lambari 

� Incluir enquadramento no afluente direto do rio 
Lambari, na cidade de Olímpio Noronha, da 
captação até a confluência com o rio Lambari, na 
classe 1  

Manancial de abastecimento público 
para a sede de Olímpio Noronha 

Rio São 
Bento 

� Incluir enquadramento no ribeirão Abadia, das 
nascentes até a confluência com o rio São Bento, 
na classe 1. 

Irrigação de frutíferas 

Fonte: IGAM, 2010 
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5.3.5. Proposta de metas relativas às alternativas 

O aprimoramento do diagnóstico e do prognóstico do PDRH-Verde indicou como pontos 

mais sensíveis de degradação da qualidade das águas, em relação às metas finais do 

enquadramento, definidas na Deliberação Normativa COPAM 33/1998, os seguintes: 

aporte de material sólido representado pelas variáveis turbidez, cor verdadeira, alumínio 

dissolvido, ferro dissolvido e manganês total; a carga orgânica associada à DBO e ao 

oxigênio dissolvido; o nutriente fósforo total; os coliformes termotolerantes. Também se 

destacaram os componentes tóxicos: chumbo total, em várias sub-bacias, e no Baixo Rio 

Verde os fenóis totais e níquel total. 

Tendo em vista a necessidade de melhoria dos parâmetros prioritários, definidos pela 

proposta de enquadramento da bacia do rio Verde, foram estabelecidas as metas de 

qualidade de água (Tabela 5.4) a serem alcançadas no horizonte de planejamento de 20 

anos, a iniciar em 2011. 

Tabela 5.4 - Projeções de Metas por Parâmetro para Enquadramento da bacia rio Verde. 

 

Fonte: IGAM, 2010. 

Para cumprimento das metas foram propostas as seguintes medidas, durante os prazos 

abaixo: 

• Entre 2011 e 2015 – melhorar as condições das águas da calha do rio Verde em seu 

médio e baixo curso e dos tributários rios Baependi, Lambari, do Peixe e Palmela, 

de forma que esses cursos de água atendam pelo menos a classe 2 em relação à: 

DBO; oxigênio dissolvido; turbidez; e a classe 3 em relação à: cor verdadeira; 
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alumínio dissolvido; ferro dissolvido; manganês total; fósforo total; coliformes 

termotolerantes. 

• Entre 2016 e 2020 – melhorar as condições das águas da calha do rio Verde em seu 

alto curso e dos corpos receptores de esgotos sanitários de sedes municipais de 

forma que atinjam pelo menos a classe 2 em relação à: DBO; oxigênio dissolvido; 

turbidez; e classe 3 em relação à: cor verdadeira; alumínio dissolvido; ferro 

dissolvido; manganês total; fósforo total; coliformes termotolerantes. 

• Entre 2021 e 2025 – promover o atendimento pleno da meta final de 

enquadramento em relação à: DBO; oxigênio dissolvido; turbidez; chumbo total; 

níquel total; fenóis totais; e pelo menos a classe 2 em relação à: cor verdadeira; 

alumínio dissolvido; ferro dissolvido; manganês total; fósforo total. 

• Entre 2026 e 2030 – promover o atendimento pleno da meta final de 

enquadramento em relação à: cor verdadeira; alumínio dissolvido; ferro dissolvido; 

manganês total; fósforo total; coliformes termotolerantes. 

 

5.3.6. Programa de efetivação 

O programa de efetivação16 do enquadramento foi elaborado com base nos problemas 

encontrados na Bacia, a destacar: os lançamentos nos cursos d’água de esgotos sanitários 

brutos, de despejos industriais e de fontes difusas, originárias da drenagem de centros 

urbanos e de áreas agrícolas e de pastagens degradadas, conforme detalhado pelos 

relatórios do PDRH Verde e do enquadramento. 

Diante destas condições, foram traçados planos para reduzir as cargas poluidoras, de forma 

a adequar a qualidade das águas às condições estabelecidas pelo enquadramento. Os 

programas do Plano Diretor de Recursos Hídricos e do enquadramento são vinculados e 

associados, uma vez que apresentam objetivos compartilhados.  

Os programas para efetivação do enquadramento abordam: o tratamento do esgotamento 

sanitário; o manejo adequado de fertilizante e agrotóxico; o controle de sedimentos, da 

poluição orgânica de origem animal, da poluição minerária industrial e de serviços; além 

de planos para monitoramento da qualidade das águas. 

                                                 
16 - Todos os programas de efetivação encontram-se descritos no volume II do Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Verde. IGAM, 2010. 
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- Esgotamento sanitário 

Para o esgotamento sanitário foram propostos programas que atendessem à hierarquização 

e intervenções previstas no plano de metas. Deste modo para o período de 2011 a 2015 

foram elencados alguns municípios prioritários para investimentos. De 2016 a 2020, o 

programa estabeleceu a universalização do acesso ao esgotamento sanitário na bacia. A 

melhoria da eficiência no tratamento será feita de modo paulatino, até que se atinjam as 

metas do enquadramento, com ênfase nos parâmetros de DBO, fósforo total, e coliforme 

termotolerantes. 

A título de exemplo, os custos estimados para cada etapa são de: 

• 2011/2015 – R$ 108.186.256,50 

• 2016/2020 – R$ 35.080.731,36 

 

- Manejo de fertilizantes e agrotóxicos 

Para reduzir a poluição rural, com ênfase no fósforo e nos agrotóxicos, estão previstas: 

ações de conscientização do produtor rural quanto à forma correta de utilização dos 

produtos; a adoção de estratégias para redução do carreamento de partículas de solo 

contendo resíduos de agrotóxicos e fertilizantes para os cursos d’água. 

 

- Controle de sedimentos 

Buscou-se o combate à erosão em áreas antrópicas, através de estratégias para reduzir as 

perdas de solo, minimizar os processos erosivos, melhorar as condições físicas e químicas 

do solo e reduzir o assoreamento dos cursos d’água. Foram previstas ações junto aos 

produtores rurais de difusão e treinamento de práticas de conservação dos solos, manejo 

das pastagens e técnicas de cultivo mínimo e plantio direto. 

 

- Poluição orgânica de origem animal 

Este programa está relacionado ao tratamento de esterco de animais e deve ser executado 

de forma continuada ao longo do horizonte do plano, entre 2011 e 2030. Ele apresenta um 

custo total estimado em R$15.873.000,00. 
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- Poluição mineral, industrial e de serviços 

Os programas para combate à poluição mineral, industrial e de serviços estão voltados para 

propostas que estabelecem critérios mais rígidos para a concessão das autorizações de 

licenciamentos, bem como a exigência de um maior comprometimento dos órgãos 

ambientais em seus processos de fiscalização e punição. 

 

- Monitoramento da qualidade da água 

Foi proposto um programa, onde se estabelece uma rede consorciada dos órgãos 

ambientais com empreendedores que demandam por qualidade das águas e monitoramento, 

como a COPASA e os SAAEs, para que se tenha eficácia na avaliação da qualidade das 

águas e no cumprimento do enquadramento. 

 

5.4. Análise Crítica da Atualização do Enquadramento da Bacia do Rio 
Verde 
A construção analítica que se propõe nesta etapa, visa identificar avanços e fragilidades 

dos procedimentos adotados na elaboração da proposta de enquadramento e suas causas, 

buscando-se, assim, realizar adequações no instrumento para que ele possa aproximar-se 

da plenitude de eficiência. 

Importante salientar que esta proposta adotou as normatizações mais recentes para 

enquadramento, como a Resolução CNRH 091/2008 e a DN COPAM/CERH 01/08; que a 

maioria dados trabalhados são secundários; e ainda, que os dados oficiais do Estado são 

precários e ausentes de atualizações, condição que poderia destacar alguns pontos frágeis 

do instrumento; mas a relevância deste trabalho não é destacar as deficiências do Estado, e 

sim a busca pelo aperfeiçoamento dos procedimentos para elaboração e o favorecimento da 

implementação do instrumento.  

A base para análise da proposta de atualização do enquadramento foi o último documento 

publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA), que discute os conceitos e a 

implementação do enquadramento no Brasil fundamentado nos princípios da Resolução 

CNRH 091/2008 e em outros aspectos que entendem-se como relevantes ao 

enquadramento. 
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5.4.1. Identificação dos usos preponderantes 

A identificação dos usuários e usos é uma primordial ferramenta para o enquadramento de 

corpos d’água, pois a partir dela é que se orienta o planejamento dos usos preponderantes 

mais restritivos da água, atuais ou pretendidos. 

Existem algumas maneiras de se fazer a identificação dos usos e usuários de uma bacia, a 

partir de dados secundários, no qual destacamos duas. A primeira forma pode ser 

conduzida a partir de dados do cadastro de usuários, quando existentes ou de estudos 

anteriores existentes na bacia. A outra forma é através de levantamento de dados em 

instituições governamentais ou que trabalham com o uso de recursos hídricos. Inclusive, a 

ANA (2009) recomenda que levantamentos de dados secundários devam ser realizados a 

partir de visitas e coleta de informações nas principais instituições usuárias de recursos 

hídricos (concessionária estadual de água e esgotos, federação das indústrias do estado, 

secretaria da agricultura, entre outras), visando identificar os usos preponderantes. Os 

órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente são aqueles que detêm grande 

parte das informações requeridas nos processos de outorga e licenciamento. 

Os trabalhos para identificação dos usos preponderantes da bacia do rio Verde orientaram-

se pelas duas vertentes apresentada; pois, primeiro valeram-se dos resultados de 

caracterização dos usos da Bacia que deram origem à DN COPAM 033/98; e também 

consultaram dados das entidades governamentais, como o banco de dados de 

licenciamentos ocorridos na SUPRAM Varginha e em consultas a outros órgãos 

governamentais e entidade locais, como Escritórios Regionais do IEF, Emater, prefeituras, 

e Sindicatos. 

A validação dos dados contou com outra recomendação da Agência Nacional de Águas, 

que foi a realização de trabalhos de campo para avaliar eventuais adequações e 

complementações que se fizessem necessários. 

A avaliação que se faz dos resultados para identificação dos usos preponderantes, segundo 

dados secundários, é que os objetivos foram atendidos. Por outro lado, valendo-se do 

conceito de preponderar17 definido pela ANA, caberia uma análise no diagnóstico 

apontando para a necessidade de realização de um cadastro de usuário para a bacia, no qual 

acredita-se que o universo de usuários melhor representado, proporcionaria a alteração da 

classe para alguns trechos enquadrados. 

                                                 
17 - Preponderar significa “ter mais influência ou importância, predominar, prevalecer” (ANA, 2009). 
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5.4.2. Análise da condição atual dos corpos d’águas 

O objeto de estudo desta etapa foi avaliar a qualidade atual das águas e mensurar as 

possibilidade de se atingir o enquadramento proposto. Para isso, a Consultoria contratada 

pelo IGAM, contou com os relatórios do Projeto “Águas de Minas” e com os dados das 17 

estações de monitoramento pertencentes ao projeto. Sabendo que esta rede possui o 

objetivo de monitorar os principais polos de licenciamento da bacia; e que ela não é 

aplicável ao planejamento de qualidade de águas, a contratada ampliou a rede, 

acrescentando 13 estações de captação de água da COPASA e 19 estações de 

empreendedores que monitoram o lançamento de seus efluentes em corpos receptores. 

As análises permitiram verificar a condição que o corpo de água se encontra e a classe de 

qualidade. Buscando ampliar a percepção da qualidade das águas da bacia, adotou-se a 

aplicação da metodologia dos índices IQA e ICE, para que indicasse as condições de 

qualidades dos trechos enquadrados. A tentativa de adotar índices de qualidade representa 

o reconhecimento do esforço e empenho da contratada na tentativa de mensurar a 

possibilidade de atingir a classe de enquadramento, porém os resultados não atenderam a 

esta proposta. 

Tem-se que os resultados obtidos atenderam, em parte, ao objetivo, pois identificaram as 

condições de qualidade dos principais cursos de água, mas não foram produzidas análises 

que contemplem as perspectivas para se atingir as metas atuais de enquadramento. O 

estudo apresentou uma descrição dos resultados, identificando os principais parâmetros 

que ultrapassam os limites estabelecidos para as classes e a condição de qualidade.  

A adoção de métodos como o IQA e o ICE serviu para representar a qualidade dos corpos 

de águas, mas não aos objetivos do enquadramento; já que os critérios de julgamento 

adotados por eles classificam o estado da água entre critérios que variam de “muito ruim” a 

“ótimo”, ao invés de classes, conforme prevê o enquadramento. 

 

5.4.3. Diagnóstico das fontes de poluição 

O diagnóstico das fontes de poluição desenvolveu-se sobre levantamentos nos ramos de: 

minério, indústria, esgotamentos sanitários, pecuária e agricultura, com base nos acervos 

de informações do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA), no Sistema Integrado 

de Informações Ambientais (SIAM) e na SUPRAM de Varginha. Para os cálculos das 

cargas de efluentes tomaram-se os valores possíveis de identificação, a partir da declaração 
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do processo de licenciamento, e para as cargas não previstas, empregou-se métodos 

previstos por literaturas18 para cálculo daquelas cargas não declaradas e também das que 

fazem parte da poluição difusa. 

Entende-se que dentre os dados disponíveis e apesar do banco de dados do próprio 

SISEMA não encontrar-se unificado, o trabalho atendeu à demanda proposta. Nessas 

condições, entende-se, como prioritário para a Bacia, a construção de um Cadastro de 

Usuários universal, para que a identificação das fontes de poluição seja facilitada; bem 

como se mostra como medida essencial à gestão de recursos hídricos, a existência de um 

Sistema de Informações, para que se centralize e facilite a obtenção dos dados. 

 

5.4.4. Planos e programas previstos para a bacia 

O levantamento sobre os Planos e Programas previstos para a Bacia foi executado, porém 

os resultados não foram apresentados na proposta de atualização do enquadramento, mas 

no diagnóstico do Plano Diretor de Recursos Hídricos. 

Essa condição foi rotineira por apresentar parte dos estudos no volume referente ao Plano 

Diretor de Recursos Hídricos, ao invés de se apresentar nos dois instrumentos. Isso se deve 

ao equívoco de interpretação dos instrumentos, quando ambos ressaltam a importância de 

serem elaborados concomitantemente, porém se esquecem de que na elaboração devem ser 

tratados como instrumentos distintos, nas quais mesmo que os estudos sejam coincidentes, 

devam apresentar-se nos relatórios distintos. 

 

5.4.5. Parâmetros prioritários para o enquadramento 

A seleção dos parâmetros prioritários para o enquadramento ocorreu após as simulações 

para qual se verificou aqueles que apresentaram não conformidade em nenhum dos 

cenários; bem como os mais representativos para a degradação ambiental, seja por 

poluição decorrente de lançamento direto ou por poluição difusa. Para o trecho que 

compreende a sub-bacia do baixo rio Verde foi proposto a inclusão de mais dois 

parâmetros (níquel total e fenóis totais) diferentes dos demais, pois entende-se que eles 

representam risco para o ambiente e para a vida humana. 

                                                 
18 - Exemplo de literatura que aborda o cálculo de cargas: VON SPERLING, Marcos. Estudos e modelagem 
da qualidade da água de rios. Volume 7. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG. Belo 
Horizonte. 2007. 
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Acredita-se que a escolha dos parâmetros tenha seguido a recomendação da ANA (2009), 

pois através do seu caderno de recursos hídricos, extraiu-se o seguinte texto:  

“A seleção desses parâmetros deve ser feita com base nos usos pretendidos e na condição 

atual dos corpos d’água, selecionando-se os parâmetros que sejam mais representativos das 

causas pelas quais os recursos hídricos não atendem à classe em que tiverem sido 

enquadrados. Portanto, deverão ser escolhidos a partir da análise das principais fontes de 

poluição na bacia e dos usos preponderantes da água (atuais ou futuros)”. 

Entende-se que os critérios adotados para escolha dos parâmetros prioritários para o 

enquadramento, tiveram como maior relevância o risco que oferecem para o meio 

ambiente; porém seria adequado que a empresa hierarquizasse os parâmetros, 

estabelecendo os proeminentes de melhoria imediata após a implementação de quaisquer 

medidas corretivas, como o DBO e turbidez, e os que demorariam a cumprir as metas 

propostas para o enquadramento, devido a um maior tempo para depuração nos corpos de 

água. Tal medida permitiria aos gestores uma melhor percepção da efetividade do 

instrumento nos cursos de água e no meio ambiente.  

Além disso, a escolha inadequada por parte do Comitê de Bacia dos parâmetros prioritários 

reforçará a ineficiência do instrumento, porque a não correção da qualidade, mesmo após 

implantação de medidas, causará descrédito e descrença em se atingir as metas propostas. 

 

5.4.6. Vazão de referência 

A proposição de manutenção da vazão de referência Q7,10 após avaliação da relação 

disponibilidade versus demanda, parece uma decisão acertada, tendo em vista que a grande 

disponibilidade de água na bacia do rio Verde favorece aos usos múltiplos, bem como não 

causa prejuízo à aplicação dos outros instrumentos de gestão. 

A ANA (2009) possui o entendimento de que a “vazão de referência é a vazão mínima a 

ser considerada, para garantir que a qualidade da água esteja compatível com o uso 

preponderante dos recursos hídricos enquadrados, durante a maior parte do tempo 

(associada a probabilidades de ocorrência e riscos de não atendimento). É também aquela a 

ser utilizada para acompanhar o atendimento às metas de enquadramento”. 

Entende-se que essa condição traz mais riscos para a qualidade da água do que efetivação 

do enquadramento; pois a adoção de outra vazão para referência poderá mascarar a real 
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condição do corpo de água, além de inviabilizar a aplicação dos outros instrumentos de 

modo integrado, como estabelecido pela Lei Federal e Estadual de recursos hídricos. 

 

5.4.7. Modelagem da quantidade e da qualidade dos corpos hídricos 

O prognóstico baseou-se na análise integrada do diagnóstico, fundamentados em dados de 

qualidade e quantidade das águas superficiais da bacia. Foram construídos cinco cenários19 

sendo um tendencial e outros quatro cenários alternativos, que consideraram: cenário de 

desenvolvimento sem melhoria da gestão dos recursos hídricos, cenário de pouco 

desenvolvimento sem melhoria da gestão; cenário de desenvolvimento com melhoria da 

gestão; e cenário de pouco desenvolvimento com melhoria da gestão (IGAM, 2010). As 

projeções foram realizadas para períodos de 5 em 5 anos, a partir de 2010 até 2030. Na 

construção do prognóstico foram estabelecidos cenários para cargas poluidoras, demandas 

e disponibilidades. 

A simulação apresentada foi muito bem conduzida, pois permitiu avaliar as possíveis 

variáveis de enquadramento para a bacia do rio Verde.  

Entende-se que os cenários desenvolvidos, bem como os índices adotados deveriam ser 

referência para elaboração das futuras propostas de enquadramento de corpos de água. 

 

5.4.8. Elaboração de propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento 

O Plano de metas do enquadramento envolveu a combinação de três fatores: a condição da 

qualidade das águas, que condiciona seu uso; as cargas poluidoras lançadas no meio 

hídrico e os custos para reduzir a poluição em nível compatível com os usos pretendidos. 

A etapa do plano de metas não propôs alternativas de enquadramento, como sugere o 

Caderno de Recursos Hídrico 6 da ANA. O que se realizou efetivamente foi a elaboração 

de propostas de metas conforme os horizontes de planejamento definidos pelo Termo de 

Referência do PDRH Verde e Enquadramento.  

Entende-se que a perspectiva adotada deveria ser mais coesa com os objetivos propostos, 

pois, uma vez identificados os problemas e as condicionantes que dificultam a 

implementação do instrumento, como a capacidade de investimentos dos governos e 

                                                 
19 - A descrição da metodologia para construção dos cenários encontra-se no Plano Diretor de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Verde – Volume 2, disponível no site do IGAM: www.igam.mg.gov.br 
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usuários envolvidos, a proposta deveria se orientar por apresentar uma síntese dos 

investimentos e programas necessários. 

 

5.4.9. Elaboração do programa de efetivação do enquadramento 

O programa de efetivação apresentado no relatório de enquadramento está vinculado aos 

programas que envolvem diretamente o enquadramento, como o esgotamento sanitário; o 

manejo adequado de fertilizantes e agrotóxicos; controle de sedimentos; poluição orgânica 

de origem animal; poluição minerária industrial e de serviços; e monitoramento da 

qualidade de água, onde este último subdividiu-se em 3 programas: de rede consorciada de 

monitoramento; monitoramento para acompanhamento de metas e efetivação do 

enquadramento; e caracterização da qualidade das água por trechos propostos para o 

enquadramento. 

A justificativa de se apresentar apenas programas de relação direta ao enquadramento, 

como apresentado acima e sugerida pelo relatório de enquadramento, empobreceu o 

trabalho, pois é de conhecimento comum, que as ações de qualidade e quantidade não 

podem ser dissociadas dos objetivos definidos para enquadramento de corpos de água. Tais 

informações potencializam a avaliação e acompanhamento das metas do enquadramento. 

Sendo assim, torna-se bastante relevante a inclusão no relatório de todos ou qualquer 

programa ou ação que possam interferir direta ou indiretamente na proposta de 

enquadramento, para que o trabalho torne-se completo. 

 

5.4.10. Rede de monitoramento de quantidade e qualidade 

No programa de efetivação do enquadramento foi proposto a formação de uma rede 

consorciada para monitoramento da qualidade entre o IGAM, as entidades que fazem 

captação de água para abastecimento público (COPASA e SAEE) e os empreendedores 

que devem monitorar o lançamento de efluentes, no objetivo de atender as deficiências do 

Estado. 

Ficou ausente nesta proposta a formação de uma rede que contemplasse pontos comuns 

para o monitoramento de quantidade e qualidade. Segundo BRAGA et al (2006), esta rede 

daria uma base referencial de dados para processos de planejamento de usos da água. Seria 

importante que a rede apresentasse, ao menos, pontos de monitoramento nas nascentes e na 
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foz de cada trecho enquadrado, para que seja viável rodar modelos matemáticos, podendo 

simular condições de qualidade e quantidade mais próximas à realidade da bacia. 

Essa perspectiva favoreceria a avaliação do enquadramento e traria maior segurança na 

simulação para definição de metas e horizontes de planejamento do enquadramento. 

 

5.4.11. Acompanhamento do cumprimento das metas progressivas 

Dentro da rede de monitoramento da qualidade foi proposto um plano para 

acompanhamento das metas progressivas, recomendando que sejam feitas duas coletas, 

uma no período seco e outra no período chuvoso, para que se avalie o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos pela proposta; porém isto deve ser feito ao final de cada meta. 

Esta perspectiva não é a melhor, pois se perde o avanço e o acompanhamento efetivo da 

série histórica. É recomendável que o acompanhamento se dê no início da implementação 

do enquadramento e que permaneça durante a execução, mesmo que necessária a alteração 

de metas. 

 

5.4.12. Processo participativo 

O processo participativo desenvolvido neste trabalho foi amplo e contemplou a 

participação de toda a sociedade. As participações foram proporcionadas por diferentes 

estratégias: grupo de acompanhamento e consultas públicas. 

No grupo de acompanhamento do Plano estiveram envolvidos o representante do IGAM e 

mais 7 representantes de diferentes entidades participantes do Comitê da Bacia do rio 

Verde. Esse grupo foi responsável pela análise de todas as etapas definidas para o Plano 

Diretor de Recursos Hídricos e do Enquadramento de Corpos de Água da bacia do rio 

Verde. 

A realização das consultas públicas foram planejadas e aconteceram em locais e espaços 

adequados, contemplando todas as etapas do enquadramento. 
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5.4.13 Trechos enquadrados / atualizados / incluídos 

A atualização do enquadramento da bacia do rio verde contou com um processo bastante 

evoluído e que difere das principais propostas existentes, pois foi a que mais se aproximou 

em atendimento à resolução que estabelece os procedimentos de enquadramento. 

Diante disso, caberia a ela reavaliar o número de trechos da proposta de enquadramento 

existente (DN 033/98) e ao menos, ponderar na nova proposta a exequibilidade de 

monitoramento de cada trecho.  

O entendimento é que para uma bacia que dispõe de 112 trechos enquadrados, torna-se 

difícil a inclusão de mais 14 novos trechos, devido ao alto custo de monitoramento. Duas 

opções seriam factíveis à inclusão de trechos: a primeira seria reduzir o número de trechos 

da proposta mais antiga, estabelecendo um enquadramento comum para o mesmo curso de 

água, mediante uma análise criteriosa, que evitaria a fragmentação excessiva de trechos e 

favoreceria a inclusão de novos trechos. Outra proposta seria a priorização de trechos para 

enquadramento (modelo adotado na Bacia do rio Paracatu); considerando, 

preferencialmente, os cursos de água principais (rios e ribeirões) como trechos prioritários 

a possuir enquadramentos, assim como os cursos de águas que já dispõem de 

monitoramento de qualidade, para que torne a proposta algo viável de ser acompanhado e 

aplicado à bacia.  

Assim, em ambos os modelos seria viável a inclusão de novos trechos, porém devendo 

levar em consideração também como critérios a importância em se manter a qualidade das 

águas, para aqueles trechos que se mostrem relevantes ao interesse biótico e à proteção da 

fauna aquática. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As considerações apresentadas neste capítulo representam a síntese das conclusões 

relatadas no item 5.4. - Análise crítica da atualização do enquadramento da bacia do 

rio Verde, bem como outras considerações de caráter geral, decorrentes da análise dos 

outros capítulos e que contribuíram para esta avaliação. Espera-se que estes resultados 

sirvam de referência ou auxilio técnico para definição dos procedimentos futuros de 

elaborações de novas propostas, sejam de enquadramento, atualizações e/ou re-

enquadramentos. 

Na identificação dos usos preponderantes verificou-se que, adotando os procedimentos 

sugeridos pelo “Caderno de Recursos Hídricos 6” da ANA e pela Resolução do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, quando os levantamentos são decorrentes de dados 

secundários, as respostas podem ser consideradas como satisfatórias; mesmo que não 

representem o universo dos usos e usuários. Por outro lado, é recomendável que se realize 

antes do enquadramento, o cadastros de usuários, para que se tenha o universo melhor 

representado dos usuários e usos, favorecendo conhecer e identificar os usos que 

preponderam sobre os demais. 

A análise da condição atual da qualidade das águas representou um atendimento parcial 

aos objetivos desta etapa, pois permitiu identificar as condições de qualidade dos principais 

cursos de água, mas sem mensurar as dificuldades para o atendimento ao enquadramento já 

existente, muito menos às “metas a serem planejadas” (ANA, 2009). 

A identificação da condição das águas foi possível, a partir da análise dos relatórios de 

monitoramento do IGAM e de outras redes adotadas pelo trabalho; mas a avaliação para 

atendimento ao enquadramento não deu certo, quando aplicou a experiência do modelo 

Canadense, através do IQA e do ICE como critério de avaliação do enquadramento. Este 

dois índices tomam como referência um conjunto de parâmetros de qualidade e classificam 

o estado das águas em mau, medíocre, razoável, bom e excelente; porém, sem considerar a 

vazão do corpo hídrico, fazendo com que não se tenha uma ideia clara da dificuldade ou 

não de enquadrar os corpos de água.  

Salienta-se também que a adoção de conjunto de parâmetros para formação dos índices 

pode mascarar os resultados, tanto positiva, como negativamente. Por exemplo, ao 

selecionar um conjunto de parâmetros, dependendo do número de violações, o resultado 

poderá representar uma condição boa ou crítica para a bacia. Por outro lado, sob uma 
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perspectiva otimista, a proposta de experimentar índices serve para iniciar as discussões 

sobre a avaliação das dificuldades de se atingir as metas ou enquadramentos dos corpos de 

água. Seria importante também que o índice adotasse a representação por Classe e não pelo 

estado em que se encontra.  

O diagnóstico das fontes de poluição baseado nos dados disponíveis apontou para as 

principais causas de poluição da bacia, mas para uma melhor caracterização seria 

importante a bacia dispor do cadastro de usuário para identificar as fontes de poluição; bem 

como o Estado possuir um Sistema de Informações em que agregasse o conjunto de 

informações em único banco de dados, facilitando o armazenamento, consulta e 

disponibilização destes. Assim este estudo atenderia melhor aos objetivos definidos para 

ele. 

O levantamento sobre os Planos e Programas existentes na Bacia foi executado, porém 

seus resultados foram apresentados apenas no Plano Diretor de Recursos Hídricos. Este 

tipo de situação foi recorrente em muitos dos estudos comuns aos dois instrumentos. 

Recomenda-se que nos próximos trabalhos sejam definidos que todos os estudos para 

diagnóstico, prognóstico e/ou qualquer outra etapa coincidente entre as elaborações dos 

instrumentos, se façam presente em ambos os relatórios. 

Na “seleção dos parâmetros prioritários para o enquadramento” tomou-se como critério a 

maior relevância do risco ambiental para o meio ambiente e os parâmetros que se 

encontram em desconformidade. Porém, faltou uma ordenação das prioridades de 

parâmetros, que poderiam ser elencados, como por exemplo, os passíveis de alteração, 

mediante ações corretivas ou mitigadoras, por tratamentos tecnológicos ou práticas 

agrícolas sustentáveis. 

A definição da vazão de referência concordante com os objetivos da Lei 9433/98 foi 

importante, pois ao estabelecer o mesmo critério para todos instrumentos, permitiu-se a 

gestão integrada.  

A modelagem de quantidade e qualidade dos recursos hídricos, dentre os enquadramentos 

analisados, foi a que melhor permitiu uma análise das perspectivas de prognósticos, 

principalmente, por trabalhar com 5 cenários, sendo eles: o tendencial, dois cenários com 

desenvolvimento, e com e sem medidas de gestão, e outros dois cenários com pouco 

desenvolvimento, também com e sem medidas de gestão. O trabalho estatístico para 

cálculos das projeções é outro aspecto que merece destaque, principalmente, por utilizar 
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dados dos principais Institutos Econômicos do país, traduzidas em perspectivas reais para a 

Bacia. Recomenda-se que se adotem os mesmos cenários para os trabalhos futuros, porém 

procedendo às correções estatísticas que se fizerem necessárias. 

A elaboração de propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento não foi 

realizada, pois o cenário tendencial, com a adoção de medidas de gestão, foi definido como 

a base para a proposição das metas. 

A elaboração do programa para efetivação do enquadramento pecou por contemplar os 

programas entendidos pela consultora contratada, como os vinculados diretamente sobre o 

enquadramento. Tal postura trouxe prejuízos, uma vez que diversas informações também 

relevantes, não constaram no documento, como já salientado neste capítulo. 

A rede de monitoramento de quantidade e qualidade é deficiente, tanto que a consultoria 

propôs uma rede consorciada para o monitoramento da qualidade. Para quantidade, o 

IGAM não possui uma rede própria; ele é feito através de parcerias com diversas entidades 

como a ANA, CEMIG, COPASA e outros. O ideal é que o IGAM dispusesse de sua 

própria rede de quantidade e que os pontos de monitoramento de qualidade fossem 

coincidentes. Além disso, seria necessário adequar a rede para o planejamento de recursos 

hídricos, pois a finalidade atual é voltada para monitoramento dos processos de 

licenciamento. 

A proposta para acompanhamento do cumprimento das metas progressivas respeitou 

demais as limitações econômicas do Estado de Minas Gerais, ao se propor o 

monitoramento da qualidade após o período proposto para cada meta. Na verdade, entende-

se que o acompanhamento deve ser contínuo e iniciado nas primeiras medidas de 

implementação do enquadramento. A inclusão do acompanhamento de metas aos projetos 

de Governo de Minas obrigaria ao Estado realizar um maior investimento nesta rede e a 

avaliação de modo mais eficiente dos resultados que o enquadramento proporciona à bacia. 

O processo participativo foi interessante, principalmente, por ser apresentado dissociado do 

Plano Diretor de Recursos Hídricos. Isso permitiu aos usuários e à sociedade uma melhor 

compreensão dos estudos e dos objetivos a que se propõe o enquadramento de corpos de 

água. Recomenda-se que este procedimento sirva de regra para os trabalhos futuros, pois 

aproveitar das etapas coincidentes de elaboração, não significa economia na discussão, 

principalmente, por considerar os dois instrumentos tão relevantes à Bacia. 
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As propostas de enquadramento deveriam conter em seus resultados uma proposta de 

articulação entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, conforme prevê a Lei 

9433/97. Além da articulação entre os próprios instrumentos de gestão, é importante que 

na fase de implementação exista uma articulação entre programas de governo, como meio 

ambiente, saúde, educação, saneamento, turismo, transporte, energia, agricultura, indústria 

e outros, para que os resultados possam ser atingidos nos prazos estimados. 

Sugere-se que nos processos de licenciamento seja estabelecida como condição para 

instalação dos novos empreendimentos, a adequação do projeto para que se respeite ao 

menos a meta superior à atual do enquadramento e quando esta já estiver no estágio 

máximo que seja respeitada esta condição. 

A elaboração dos trechos para enquadramento não devem ser tão fragmentados como as 

propostas existentes, pois a ampliação de redes de monitoramento (qualidade e quantidade) 

e o seu elevado custo dificultam o monitoramento dos resultados e do cumprimento das 

metas. 
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