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CÂMARA TÉCNICA DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS (CTPLAN) 

Ata da 27ª reunião, realizada em 11 de abril de 2014 
 

Em 11 de abril de 2014, reuniu-se a Câmara Técnica de Planos de Recursos Hídricos 1 

(CTPLAN) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), na sede da Secretaria 2 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), em Belo 3 

Horizonte. Participaram os seguintes membros titulares e suplentes: Amarildo José 4 

Brumano Kalil e Rander Abrão Tostes – representantes do poder público estadual; 5 

Patrícia Helena Gambogi Boson e Jean de Carlos Breves – representante de usuários de 6 

recursos hídricos; Maria Regina Lage Guerra – representante de entidade da sociedade 7 

civil ligada aos recursos hídricos. Assuntos em pauta. 1) ABERTURA. A presidente ad 8 

hoc Patrícia Helena Gambogi Boson declarou aberta a 27ª reunião da Câmara Técnica de 9 

Planos de Recursos Hídricos. 2) COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS. Não 10 

houve manifestações. 3) EXAME DA ATA DA 26ª REUNIÃO. Aprovada por 11 

unanimidade a ata da 26ª reunião da Câmara Técnica de Planos de Recursos Hídricos, 12 

realizada em 13 de dezembro de 2013. 4) PROPOSTA DE AGENDA ANUAL PARA 13 

AS REUNIÕES DA CTPLAN EM 2014. Apresentação: IGAM. Aprovada por 14 

unanimidade a agenda de reuniões da CTPLAN para o ano de 2014, de acordo com a 15 

proposta apresentada pela Secretaria Executiva, com sessões previstas para as seguintes 16 

datas: 9 de maio, 13 de junho, 11 de julho, 8 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro, 17 

14 de novembro e 12 de dezembro. 5) APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 18 

RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO RIO 19 

GRANDE. Após a apresentação pela equipe de consultoria e do Comitê da Bacia, os 20 

esclarecimentos de dúvidas e os debates, a Câmara Técnica de Planos de Recursos 21 

Hídricos aprovou por unanimidade o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Alto Rio 22 

Grande, com as seguintes recomendações: 1) Que o Comitê agregue ao plano de 23 

investimento a aplicação do Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP) na área de 24 

expansão agrícola identificada. 2) Que o anexo relativo ao setor de eucalipto, que não foi 25 

aprovado juntamente com o Plano Diretor, seja encaminhado formalmente à Sociedade 26 

Mineira de Silvicultura para avaliação. 3) Que o Plano Diretor seja transformado em um 27 

pacto de bacia, no qual cada segmento envolvido deverá pactuar no sentido de atuar em 28 

favor da implementação do instrumento. Síntese dos debates que antecederam a 29 

aprovação do Plano Diretor. Foi feita apresentação do Plano Diretor, com destaque 30 

para o processo participativo, diagnóstico, prognóstico, enquadramento, disponibilidade 31 

hídrica na bacia, plano de metas e programas desenvolvidos. Durante e após as 32 

exposições os conselheiros fizeram manifestações a respeito do trabalho, e os pontos 33 

destacados foram esclarecidos pela equipe. A presidente Patrícia Helena Gambogi Boson 34 

solicitou considerações relativas a sedimentos na parte do diagnóstico e indagou se foi 35 

feita comparação, no estudo de demanda e oferta, com o estudo geral do IGAM para 36 
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outorga. “Tem dado diferença, em outros planos, entres as vazões calculadas pela equipe 37 

do CBH e pela equipe do IGAM”. Foi esclarecido que essa comparação não foi 38 

realizada. Nesse sentido, a presidente registrou a seguinte recomendação: “Fica uma 39 

recomendação para saber se há variabilidade entre os dois levantamentos, e, se for o 40 

caso, fazer a correção e a adoção do número mais adequado.” A presidente considerou 41 

que eventual diferença nos dados pode ocorrer em função de critérios estatísticos 42 

utilizados. O conselheiro Amarildo José Brumano Kalil ratificou o posicionamento da 43 

presidente em relação à possibilidade de haver diferenças nesses dados considerando a 44 

utilização de métodos diferentes de avaliação. O conselheiro comentou ainda sobre 45 

causas da redução da vazão e questionou se aquelas indicadas na apresentação do Plano 46 

Diretor foram identificadas ou se tratam de apenas suposições. Paulo Maciel, da equipe 47 

responsável pelo Plano Diretor, informou que foram feitas suposições e registrou o 48 

seguinte destaque. “Quanto aos sedimentos, existe o Instituto Maria de Barros, na bacia, 49 

cuja missão é trabalhar controlando as voçorocas. O Comitê fez parceria com o instituto, 50 

que forneceu estudos que foram utilizados no diagnóstico do Plano. Inclusive, foram 51 

utilizados para propormos as ações do Plano nesse assunto. Eles têm uma linha de 52 

pesquisa bem interessante em cima dessas voçorocas, e fizemos essa parceria exatamente 53 

para trabalhar com os dados. Se fôssemos trabalhar com dados secundários, não seria 54 

possível chegar a nenhum diagnóstico mais preciso”. Paulo Maciel destacou ainda que, 55 

dentre os parâmetros limitantes da qualidade da água encontrada, estão os sólidos em 56 

suspensão, principalmente no período de chuva, como responsáveis pela perda da 57 

qualidade da água. A presidente Patrícia Helena Gambogi Boson recomendou que, na 58 

apresentação ao Plenário do CERH, sejam destacadas as informações sobre os 59 

sedimentos. O conselheiro Rander Abrão Tostes questionou se o pagamento por serviços 60 

ambientais será contemplado em algum dos programas, considerando essa uma das 61 

soluções que “viabilizam a conservação e a melhoria da quantidade de água nos rios”. A 62 

equipe do Plano Diretor respondeu que se trata de uma das soluções consideradas e 63 

ressaltou que foi realizado, inclusive, estudo sobre as possibilidades de fontes de 64 

recursos. A presidente Patrícia Helena Gambogi Boson indagou se o aprofundamento 65 

sobre o tema eucalipto, considerado no diagnóstico, foi tratado como anexo ao Plano 66 

Diretor. A equipe respondeu que foram incorporados alguns resultados do estudo no 67 

prognóstico, mas que, no relatório final, será considerado à parte, em atendimento à 68 

orientação recebida. Nesse sentido, a presidente recomendou que seja explicitado na 69 

aprovação do Plano Diretor que o anexo não faz parte da aprovação do Plano e que se 70 

faz necessário o seu aprofundamento. A conselheira Maria Regina Lage Guerra 71 

questionou se os laticínios da região estão tratando os esgotos. Paulo Maciel respondeu 72 

que a grande maioria faz o tratamento. Ele comentou ainda a evolução do setor nesse 73 

aspecto. O conselheiro Jean de Carlos Breves solicitou esclarecimentos quanto às metas 74 

intermediárias de enquadramento e registrou os seguintes comentários: “No Conselho 75 

Nacional está havendo uma discussão se estão previstos os enquadramentos 76 

intermediários ou se são metas de investimentos intermediárias. Porque têm o horizonte 77 

de 20 anos para implementar o enquadramento, mas como imagina que vai estar daqui a 78 
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cinco, dez, 15 anos? No Plano do Paranaíba foi feita uma proposta de investimento até 79 

2029 e não há metas de enquadramento intermediário.” Paulo Maciel: “Tem que avaliar 80 

o enquadramento sob o prisma de planejamento de recursos hídricos e o prisma de 81 

comando e controle, que são a outorga e a licença ambiental. Temos que considerar que, 82 

se são decretados o enquadramento e a meta para o cenário final como aquilo que é o 83 

enquadramento da bacia, significa que tudo que estiver em desacordo está ilegal. Por 84 

outro lado, quando se trata de planejamento de gestão de recursos hídricos, é 85 

perfeitamente compreensível escalonar essa meta ao longo do tempo. Estamos falando de 86 

parâmetros e não de enquadramento simples. No caso de metas intermediárias, no meu 87 

ponto de vista, só têm sentido quando se especifica o parâmetro que está com problema. 88 

Quando for pegar o estudo e transformar em Deliberação Normativa, vai ter que ser 89 

avaliado isso, se isso vai ser deliberado conjuntamente com o COPAM ou por uma 90 

deliberação apenas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Porque são duas visões 91 

completamente diferentes.” O conselheiro Jean de Carlos Breves defendeu que conste no 92 

Plano: “As empresas que estão instaladas terão 20 anos para se enquadrar. Vamos supor 93 

que estão prejudicando de forma que entrega o efluente na classe 4. Ela tinha que ter, no 94 

horizonte do Plano, uma orientação de que daqui a cinco anos, por exemplo, tem que 95 

passar para classe 3 e daqui a 20 anos chegar à classe 2. Esse tipo de explicação teria que 96 

vir no Plano”. Paulo Maciel: “É preciso preservar o uso, mas não se pode inviabilizar os 97 

outros usuários. Sugerimos transformar em deliberação as considerações que têm de ser 98 

feitas, porque essas considerações transformam o planejamento em realidade legal.” A 99 

presidente Patrícia Helena Gambogi Boson propôs que o enquadramento seja uma 100 

Deliberação Normativa do Comitê, que deverá “analisar cada corpo hídrico e fazer o 101 

enquadramento e as especificações”. “Quando aprovarmos o enquadramento da bacia, 102 

mesmo que tenha sido feito o trabalho de levantar os usos preponderantes, talvez uma 103 

recomendação seria de que o enquadramento seja as diretrizes gerais para que o Comitê 104 

de Bacia possa deliberar especificamente sobre o enquadramento trecho a trecho, corpo a 105 

corpo.” Conselheiro Amarildo José Brumano Kalil: “Eu observei, na apresentação, que a 106 

região realmente tem uma vocação grande para irrigação, uma expectativa de 107 

crescimento em torno de 140%. Temos que ter cuidado na questão de projeção porque a 108 

irrigação surpreende. Quando os produtores entram nesse ramo de irrigação, entram em 109 

escala exponencial. Inclusive, foi um dos conflitos mais sérios no Paranaíba. Na 110 

construção da usina de Batalha, fizeram uma projeção até bastante interessante e, quando 111 

foi verificar, ocorreu em um décimo do tempo que estava previsto. Temos que levar isso 112 

em consideração, porque a demanda pela água vai ser grande. Na região do Paranaíba o 113 

conflito já está instalado porque, apesar de haver muita água, o uso já superou a 114 

disponibilidade. Então, se lá tem esse potencial para irrigação, eu acredito que deve 115 

estourar muito antes do que está previsto. Isso deve ser levado em consideração. Eu acho 116 

que poderia ser pensado no Plano, já que é uma vocação da região, de já entrar com 117 

agricultura irrigada moderna, aquela que já usa bem a água, tem alta tecnologia e todos 118 

os cuidados ambientais. No meu ponto de vista, o grande papel do Comitê é fazer com 119 

que este Plano se torne a base para o grande pacto na bacia. A sociedade, de uma forma 120 
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geral, na escala total, não tem essa percepção. Poderia fazer uso do 1% da cobrança para 121 

fazer o grande pacto. A única maneira de tornar a realidade é o pacto com a sociedade de 122 

fato.” Túlio, da Gerência de Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos 123 

de Água/IGAM: “No nosso entendimento, é uma proposta de enquadramento. A 124 

consultoria, além do trabalho de diagnóstico e de campo que foi feito, tem as consultas 125 

públicas. Se existe déficit de participação, além de um trabalho minucioso de campo, 126 

existiram as consultas públicas, e o Comitê debateu esses trechos onde há conflito ou 127 

não. Então, no nosso entendimento, é uma proposta de enquadramento”. Presidente 128 

Patrícia Helena Gambogi Boson: “Quando o Paulo confirmou que foi discutido trecho a 129 

trecho no Comitê e que foram feitas discussões, quando é feito isso, trata-se de proposta 130 

de enquadramento. Quando isso não é feito se torna apenas diretrizes.” Gustavo 131 

Alvarenga Rodrigues, representante dos CBHs GD1 e GD2, comunicou a ausência de 132 

representantes do IGAM nas últimas três reuniões do GD2 e registrou os seguintes 133 

comentários: “Como foi falado, a sedimentação e as áreas degradadas são pontos fortes. 134 

Com relação a Carrancas, o Comitê está só aguardando a aprovação do Plano para tomar 135 

as providências com relação ao trecho da cachoeira da Fumaça. Dentro do Plano Diretor 136 

estão a identificação e a localização das fontes de poluição pontuais e difusas. Temos um 137 

pequeno projeto, uma parceria entre a Ufla, a Hidrofoco, empresa incubadora da Ufla; e 138 

os comitês GD1 e GD2. Nesse projeto, temos o objetivo de ir atualizando o Plano 139 

Diretor, e estamos formatando-o com a esperança de que o recurso do Fhidro venha para 140 

termos condições de trabalhar. Temos a expectativa de trabalhar com veículos aéreos não 141 

tripulados, com coleta de água, antes e depois de cada trecho, de cada cidade e de cada 142 

mineração. Procuramos o apoio do IGAM para o repasse do recurso do Fhidro. Temos 143 

boas ideias, e a nossa intenção é de realmente, com o tempo, ir atualizando o trabalho.” 144 

Túlio, da gerência do IGAM, informou que irá verificar internamente o motivo das 145 

ausências de representante do IGAM nas reuniões do Comitê, mas considerou a 146 

possibilidade de ter havido exoneração de servidor de cargo de confiança ou término de 147 

contrato, em função da fase de transição no Sisema. “Foi realizado concurso, no ano 148 

passado, e estão sendo convocados os candidatos.” 6) APROVAÇÃO DO PLANO 149 

DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 150 

DAS MORTES. Após a apresentação pela equipe de consultoria e do Comitê da Bacia, 151 

os esclarecimentos de dúvidas e os debates, a Câmara Técnica de Planos de Recursos 152 

Hídricos aprovou por unanimidade o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio das 153 

Mortes, com as seguintes recomendações: 1) Que o IGAM realize estudo e encaminhe ao 154 

Plenário do CERH proposta de revisão das Unidades de Planejamento e Gestão de 155 

Recursos Hídricos com a junção do GD1 e do GD2 em um único Comitê. Que o 156 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a partir de uma avaliação do IGAM, aprecie a 157 

proposta de junção das duas unidades. 2) Que o Comitê procure a Fiemg para tentar 158 

viabilizar a inclusão, no programa Minas Sustentável, de uma atuação no trecho do rio 159 

das Mortes, perto de Barbacena, em relação aos problemas relacionados com a indústria. 160 

3) Que seja pautada no CERH uma discussão sobre risco hídrico no Estado de Minas 161 

Gerais, a partir de algum levantamento ou estudo, para que o Conselho tome consciência 162 
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do cenário atual do Estado em termos de quantidade e de qualidade de água. Gustavo 163 

Alvarenga Rodrigues, representante dos CBHs GD1 e GD2: “Realmente foi discutido 164 

cada trecho. No caso do GD2, o maior problema é o rio das Mortes, de Santos Dumont 165 

até a barragem do Funil. Nesse trecho, os Comitês GD1 e GD2 já estão buscando 166 

parcerias para que seja analisada especificamente a qualidade de água de cada trecho, em 167 

cada município, antes e depois da cidade e das minerações existentes. Esperamos ter o 168 

apoio da Fiemg, do IGAM e do Fhidro. Se o recurso chegar às bacias vai ter um 169 

resultado bacana do trabalho de todos nós.” Conselheira Maria Regina Lage Guerra: 170 

“Fiquei observando a questão da diminuição do volume da água dos rios. Vocês 171 

apresentaram algumas causas, alguns estudos de universidades demonstrando a 172 

correlação com plantações de eucalipto. Eu acho que essas correlações são bem- 173 

complexas. Por exemplo, uma doença é multifatorial, e eu acredito que nessa área 174 

também haja estudos que apontem o peso de cada fator naquele acontecimento. Eu acho 175 

que deveríamos discutir isso aqui, porque todos nós podemos constatar, viajando e pela 176 

nossa história, que todos os rios em Minas Gerais estão diminuindo o volume. Isso é um 177 

fato, uma unanimidade no Estado. É claro que, em cada região, há fatores diferentes. 178 

Não sei se existe estudo sobre o peso da plantação de eucalipto, o peso do aumento da 179 

população humana, o peso do aumento da irrigação. Eu acho que o Comitê precisa 180 

estudar, inclusive, para se basear num Plano Diretor realmente.” 7) DISCUSSÃO E 181 

REVISÃO DA MINUTA DE DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH QUE 182 

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS E DIRETRIZES GERAIS PARA A 183 

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS DE 184 

BACIAS HIDROGRÁFICAS, BEM COMO MECANISMOS E CRITÉRIOS DE 185 

ACOMPANHAMENTO DE SUA IMPLANTAÇÃO E DO PLANO ESTADUAL 186 

DE RECURSOS HÍDRICOS. A Câmara Técnica de Planos de Recursos Hídricos 187 

iniciou a discussão e aprovação da Minuta de Deliberação Normativa nesta sessão, tendo 188 

aprovado por unanimidade os Considerandos, com exceção daqueles destacados pelo 189 

IGAM na minuta consolidada após as contribuições recebidas. A minuta de DN deverá 190 

ser pautada na próxima reunião e, conforme consenso entre a Presidência e os demais 191 

conselheiros, a discussão deverá ser retomada a partir do Parágrafo 1º, e a Câmara irá 192 

discutir apenas os destaques encaminhados à Secretaria Executiva dentro do prazo 193 

regimental. Com essa definição da Câmara, a presidente Patrícia Helena Gambogi Boson 194 

esclareceu que outras eventuais propostas de emendas deverão ser encaminhadas 195 

diretamente ao Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Proposta de 196 

emenda apresentada pela presidente Patrícia Helena Gambogi Boson: “Acrescentar no 197 

Artigo 3º os aspectos referentes às alterações climáticas. Os planos devem considerar os 198 

relatórios do IPCC, como recaem na região. Mesmo que seja de maneira macro, o plano 199 

tem que considerar se é uma região de criticidade ou não. O IPCC já trouxe alguns 200 

elementos em que se pode inferir esse tipo de proposta.” 8) ASSUNTOS GERAIS. Não 201 

houve manifestações. 9) ENCERRAMENTO. Não havendo outros assuntos a serem 202 

tratados, a presidente Patrícia Helena Gambogi Boson agradeceu a presença de todos e 203 

declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata. 204 
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_______________________________________________________________________ 205 

APROVAÇÃO DA ATA 206 

 207 

_______________________________________________________________________ 208 

Patrícia Helena Gambogi Boson 209 

Presidente nesta sessão 210 

 211 

_______________________________________________________________________ 212 

Amarildo José Brumano Kalil  213 

 214 

_______________________________________________________________________ 215 

 Rander Abrão Tostes 216 

 217 

_______________________________________________________________________   218 

Jean de Carlos Breves  219 

 220 

_______________________________________________________________________ 221 

Maria Regina Lage Guerra 222 
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Pauta da 89ª Reunião Ordinária do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG 
Data: 16 de setembro de 2014, 14h. 

Local: Rua Espírito Santo, 495, Centro, Plenário, 4º andar, Belo Horizonte/MG. 
 
 

1. Execução do Hino Nacional Brasileiro. 
 

2. Abertura pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Dr. Alceu José Torres Marques. 

 
3. Comunicado dos conselheiros. 

 
4. Exame das Atas da 86ª RE de 24/02/2014, SOBRESTADA em 12/06/2014, da 87ª RE de 

27/05/2014 e da 88ª RO de 12/06/2014. 
 

5. Plano Diretor de Recursos Hídricos para exame e deliberação: 
 

5.1 Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande (UPGRH GD1). Apresentação: Câmara Técnica 
de Planos de Recursos Hídricos - CTPLAN/CERH-MG, Diretoria do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Alto Rio Grande e Consórcio Ecoplan. 

 
5.2 Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande (UPGRH GD2). Apresentação: 

CTPLAN/CERH-MG, Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande e 
Consórcio Ecoplan. 

 
6. Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências 

Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2 Minas (Decreto Estadual n.º 45.231/2009). 
Apresentação SEMAD/SUCFIS. 

 
7. Assuntos Gerais. 

 
8. Encerramento. 

 
 
 
 

Alceu José Torres Marques 
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG 
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CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERH/MG 
 
 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG torna públicas as DECISÕES 
determinadas pela 89ª Reunião Ordinária, realizada em 16/09/2014, às 08h, Rua 
Espírito Santo, 495/4º andar, Plenário, Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame 
das Atas da 86ª RE de 24/02/2014, SOBRESTADA em 12/06/2014, da 87ª RE de 
27/05/2014 e da 88ª RO de 12/06/2014. APROVADAS. 5. Plano Diretor de Recursos 
Hídricos para exame e deliberação: 5.1 Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande (UPGRH 
GD1). APROVADAS. 5.2 Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande (UPGRH GD2 
APROVADAS. 6. Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2 Minas (Decreto Estadual n.º 
45.231/2009). APROVADA A INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – SECTES E UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. 7. Assuntos 
Gerais: Apresentação da Minuta do Decreto que estabelece o processo administrativo 
de constituição de crédito não tributário oriundo de utilização de recursos hídricos no 
Estado. APRESENTADO. 
 

 

 

 

 

Alceu José Torres Marques 
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG 
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PLENÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS  

Ata da 89ª reunião, realizada em 16 de setembro de 2014 
 

Em 16 de setembro de 2014, reuniu-se o Plenário do Conselho Estadual de Recursos 1 

Hídricos (CERH), na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 2 

Sustentável (SEMAD), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Compareceram os seguintes 3 

conselheiros titulares e suplentes: o presidente Alceu José Torres Marques, secretário de 4 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Clodoália Nobre Barbosa, representante 5 

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag); Paulo Afonso Romano, da 6 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa); Alexandre 7 

Magrineli dos Reis, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sectes); José 8 

Audísio Lima, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop); Maria de 9 

Fátima Fassy, da Secretaria de Estado da Saúde (SES); Newton José Schimidt Prado, da 10 

Cemig; Inês Tourino Teixeira, da Secretaria de Estado da Educação (SEE) – 11 

representantes do poder público estadual; Sônia Doralice Neiva Lara, da Prefeitura 12 

Municipal de Teófilo Otoni; Licínio Eustáquio Mol Xavier, da Prefeitura Municipal de 13 

Lima Duarte; Marcos Werner Moreira de Paula, da Prefeitura Municipal de Pedrinópolis  14 

– representantes do poder público municipal; Jean de Carvalho Breves, da Cemig; Carlos 15 

Alberto Santos Oliveira, da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg); 16 

Patrícia Helena Gambogi Boson, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 17 

(Fiemg); João Carlos de Melo, do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram); Ednaldo Rosa 18 

Paiva, da Energisa Minas Gerais; Jadir Silva de Oliveira, do Sindicato do Açúcar e do 19 

Álcool no Estado de Minas Gerais (Sindaçucar); Francisco de Assis Lafetá Couto, do 20 

Instituto Aço Brasil (IABr) – representantes dos usuários de recursos hídricos; Antônio 21 

Eustáquio Vieira, do Movimento Verde de Paracatu; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta 22 

Machado, do Instituto Guacuy – representantes de entidades da sociedade civil ligadas aos 23 

recursos hídricos; Carlos Alberto de Freitas, da Associação Brasileira de Águas 24 

Subterrâneas (Abas); José Nelson de Almeida Machado, da Associação Brasileira de 25 

Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes); Osny Zago, da Associação Multissetorial de 26 

Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (Abha); Wilson 27 

Akira Shimizu, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – representantes de 28 

associações civis com efetiva atuação em recursos hídricos. Assuntos em pauta. 1) 29 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL. Executado o Hino Nacional Brasileiro. 2) 30 

ABERTURA. O presidente Alceu José Torres Marques declarou aberta a 89ª reunião do 31 

Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e registrou a presença do presidente 32 

do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, Antônio Ademir Stroski. 3) 33 

COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS. Não houve manifestações. 4) EXAME 34 

DAS ATAS DA 86ª, 87ª E 88ª REUNIÕES. Aprovadas por unanimidade as atas da 86ª, 35 

87ª e 88ª reuniões do Plenário do CERH, realizadas nos dias 24 de fevereiro, 27 de maio e 36 

12 de junho de 2014, respectivamente, com abstenção do conselheiro Francisco de Assis 37 
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Lafetá Couto. 5) PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS PARA 38 

EXAME E DELIBERAÇÃO. 5.1) Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande (UPGRH 39 

GD1). 5.2) Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande (UPGRH GD2). 40 

Apresentação: Câmara Técnica de Planos de Recursos Hídricos (CTPLAN), Comitê 41 

da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande e Consórcio Ecoplan. O Plenário do CERH 42 

aprovou por unanimidade os Planos Diretores de Recursos Hídricos das Bacias 43 

Hidrográficas do Alto Rio Grande (GD1) e Vertentes do Rio Grande (GD2), nos termos 44 

apresentados e de acordo com o parecer do IGAM, com as seguintes recomendações: – 45 

Realização de estudos visando à fusão das unidades GD1 e GD2 em uma única Unidade 46 

de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). O conselheiro Alexandre 47 

Magrineli dos Reis recomendou que sejam submetidos ao Plenário do COPAM os 48 

documentos formalizando o interesse do GD1 e do GD2 em se fundirem em uma única 49 

UPGRH, bem como a minuta de Deliberação Normativa estabelecendo a fusão das 50 

unidades; – Realização de estudos de alternativas financeiras para as bacias; – Que seja 51 

levada em consideração, no Plano Diretor, a opção pelo cercamento de área de 52 

preservação permanente. A Presidência acatou a sugestão de que sejam orientadas as 53 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Suprams) quanto à opção pelo 54 

cercamento. A Presidência acatou ainda proposta apresentada pelo conselheiro Antônio 55 

Eustáquio Vieira no sentido de se submeter ao CERH e ao Conselho Estadual de Política 56 

Ambiental (COPAM) a elaboração e aprovação de uma norma estabelecendo diretrizes de 57 

preservação ambiental e de recursos hídricos a serem observadas na construção e 58 

manutenção de estradas rurais. Síntese das discussões. Antes da aprovação pelo Plenário, 59 

os Planos Diretores foram apresentados pela equipe da Ecoplan. Após a exposição, foram 60 

registradas as seguintes contribuições. Conselheira Patrícia Helena Gambogi Boson: “Os 61 

planos têm ficado cada vez melhores, mais objetivos e com mais resultados, e uma ou 62 

outra questão que fica a dever tem muito mais a ver com o termo de referência do que 63 

propriamente com o que a empresa desenvolve. Foi por isso que a Câmara de Planos 64 

aprovou uma deliberação que dá algum norte para o termo de referência, para que se 65 

preencham essas falhas.” A conselheira questionou a Secretaria Executiva por que a 66 

Deliberação Normativa relativa aos termos de referência não foi submetida ao Plenário e 67 

destacou ainda recomendação aprovada pela Câmara Técnica de Planos de Recursos 68 

Hídricos (CTPLAN) para a fusão das unidades GD1 e GD2. “Foi uma questão colocada 69 

porque a própria sociedade civil identificou que deveria constituir uma única unidade de 70 

planejamento, pela homogeneidade das características não só físicas, como sociais e 71 

ambientais.” Reforçou também a recomendação de aprofundamento de estudos de 72 

alternativa financeira para as bacias, “uma vez que ficou muito claro que é uma bacia onde 73 

o instrumento „cobrança pelo uso da água‟ não se aplica, tanto no GD1 quanto no GD2”. A 74 

diretora Geral do IGAM, Marília Carvalho de Melo, esclareceu que a DN que estabelece 75 

diretrizes para elaboração de termos de referências não foi submetida ao Plenário do 76 

CERH em função de dificuldades de obtenção de quórum para discussão e aprovação pela 77 

Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL). Informou ainda que será apresentada em 78 

„Assuntos Gerais‟, nesta sessão, a situação de frequência das entidades nas Câmaras 79 

Técnicas do CERH. O conselheiro Paulo Afonso Romano registrou considerações e 80 
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solicitou que fossem observadas pelo governo do Estado, “na linha de governança em 81 

relação a recursos hídricos”. “É preciso conversar com os prefeitos, e eu acho que este é o 82 

momento chave. E aí não caberia só a quem tem a responsabilidade de fazer a elaboração, 83 

e os Comitês teriam até mais autoridade. Os prefeitos e municípios poderão começar a se 84 

engajar nisso, a partir dessa governança, na hora que tiver um plano novo, bem elaborado 85 

e com capacidade de mobilizar a inteligência de alguém que tenha na prefeitura, para isso 86 

ser base de reformulação ou de formulação dos Planos Diretores municipais e, 87 

eventualmente, até de lei orgânica. Se não, não adianta nada, vai cumprir tabela. Estou 88 

falando isso para valorizar essa oportunidade pelo momento em que o plano está.” O 89 

conselheiro sugeriu ainda aprofundamento em relação aos problemas relativos a água e 90 

solo. “Um problema mais sério é quando se fala de uso do solo. Qual é o grande espaço, 91 

que estratégia pode ser adotada? O grande espaço onde ocorrem os processos difusos é que 92 

tem a ver com todo o problema de conservação de água e solo. O pontual não responde 93 

praticamente nada em termos de água e solo. Essa é a minha convicção.” Conselheiro 94 

Antônio Eustáquio Vieira: “Não sei se o problema está no termo de referência, mas o que 95 

me chama muito a atenção é com relação a reflorestamento, plantio de mata nativa. O 96 

Estado de Minas tem um programa de proteção de nascentes e de veredas, que está no 97 

Estruturador do Estado, e foi em cima desse programa que nós, há oito anos, iniciamos 98 

trabalhos na nossa região de proteção de nascentes e de veredas. Nas reuniões da Supram, 99 

sempre criticamos as condicionantes que eram colocadas de plantio de espécie nativa, o 100 

que é muito fácil de se falar, mas, na hora de se executar, até hoje não conheço nenhuma 101 

experiência que desse resultado suficiente. Por outro lado, conhecemos várias experiências 102 

que deram resultado só com cercamento para proteger nascentes e veredas. Nós temos isso 103 

implantado na nossa região. Eu vi aqui os valores de R$ 89 milhões para plantio de matas 104 

ciliares e recuperação de nascentes e veredas, e foram apresentados 17 mil hectares. Pelos 105 

cálculos que fiz rapidamente, esses R$ 89 milhões dariam para se construir 10 mil 106 

quilômetros de cercas, para proteger 150 mil hectares de áreas, em cima da experiência 107 

que nós temos. Se o problema estivesse no termo de referência, logicamente, teria sido 108 

levado em conta esse programa que está no Estruturador do Estado de Minas. É um dos 109 

grandes programas que existem no Estado, e temos dados técnicos que podem mostrar 110 

isso. Outra questão seriam as estradas rurais, pois 70% das mortes dos corpos d‟água são 111 

causados por estradas rurais. Existem trabalhos técnicos e científicos em Minas Gerais que 112 

mostram isso. Estamos há mais de dez anos tentando criar normas para isso, tanto em nível 113 

federal, no Conama, quanto no Estado, e não conseguimos. Por outro lado, estamos vendo 114 

os governos federal e estadual liberando milhares de equipamentos para se trabalhar nas 115 

estradas rurais, que podem causar mais males ainda do que já tem sido ocasionado. Então 116 

eu acho que têm que ser levadas em conta essas duas questões. É preciso trocar o plantio 117 

pelo cercamento, porque em todas as áreas tem remanescentes, e nós temos experiência de 118 

áreas em que plantamos e as espécies não se desenvolveram nem em 10% do que havia de 119 

mudas nativas no remanescente. Fica aqui a nossa contribuição para que o Estado alinhe a 120 

sua política através desses termos de referência e também na atuação das Suprams, porque 121 

não é possível que continuem cobrando o plantio de espécies nativas. Não vemos 122 

resultado, estamos vendo recursos sendo jogados fora, e por outro lado estamos vendo, 123 
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através de simples ação de cercamento, um aumento de água, e muito, nas regiões. E, 124 

reforçando a questão das estradas rurais, se não criarmos normas não adianta haver 125 

projetos e prognósticos, pois estaremos gastando recursos de maneira equivocada.” O 126 

conselheiro Newton José Schimidt Prado reforçou as considerações para adequação do 127 

projeto. “Fizemos um trabalho com a Universidade Federal de Lavras para proteção de 128 

nascentes, inclusive com acompanhamento através de um projeto de olhos de água, que 129 

deu um retorno sensacional. A maior fonte de poluição e de degradação de solo, 130 

principalmente na bacia do Alto Rio Grande, é um solo argiloso, com muito afloramento 131 

de rocha, com cambissolos, onde as estradas vicinais e o manejo inadequado do solo são 132 

as principais fontes de degradação. Então colher a chuva nessa região com barraginhas, 133 

proteção de nascentes, manutenção de estradas, isso é muito mais importante do que fazer 134 

reflorestamento. O cercamento é importante, porque ali tem uma fonte de dispersão de 135 

sementes muito grande. Depois que voltamos para essa área, melhorou muito, e hoje ainda 136 

recebemos muita condicionante ambiental para fazer reflorestamento ciliar e não 137 

conseguimos passar para fazer proteção de nascentes. Então gostaríamos de deixar isso 138 

aqui, parabenizar o Paulo Romano e o Tonhão e registrar que isso nós aprendemos durante 139 

20 anos de programa no Alto Rio Grande e que hoje temos um tratamento muito diferente 140 

disso. Então eu acho que a adequação desses programas é muito importante. Trabalhar na 141 

conservação de solo da bacia é muito mais importante do que reflorestar. Cercando a 142 

nascente, a natureza responde.” O conselheiro Osny Zago defendeu a iniciativa de 143 

construção de barraginhas e destacou a importância de se substituir as condicionantes de 144 

replantio pela necessidade de cercamento e proteção de nascentes e de veredas. O 145 

conselheiro Alexandre Magrineli dos Reis recomendou que, além da fusão do GD1 e do 146 

GD2, o CERH possa avaliar uma revisão geral das UPGRHs. “Este Conselho poderia 147 

pensar e buscar outros exemplos, com as partes, com os envolvidos no processo.” O 148 

conselheiro considerou ainda a necessidade de avaliação, pelo Sisema, das informações 149 

contidas nos Planos Diretores que denunciam irregularidades. “A minha sugestão é de 150 

começar a olhar esse nível de informações mais detalhadas que os Comitês estão fazendo e 151 

tentar ajudar em alguns casos, quando as situações são gritantes como, por exemplo, a foto 152 

de um laticínio lançando in natura. Sugiro que seja encaminhado à Fiscalização, às bases 153 

do Sisema.” Conselheiro José Nelson de Almeida Machado: “Eu queria fazer um 154 

comentário sobre a questão de esgoto levantada. No GD1, o problema não está tão grave, 155 

mas no GD2 a coisa está muito séria. E o que podemos observar é que, se por um lado há 156 

uma grande cobertura da rede coletora, isso não é nenhuma tranquilidade para a gestão de 157 

recursos hídricos. Pelo contrário. Se o potencial expressivo de cobertura da rede de esgoto 158 

é bom para a salubridade urbana, para a gestão dos recursos hídricos isso só piora, porque 159 

„curto-circuita‟ o lançamento dos efluentes. E aí vem um problema muito sério para os 160 

municípios, porque sai desse estágio, tem rede coletora, 90%, 92%, e, quando vai tratar o 161 

esgoto, a população não quer, porque isso significa aumento de custo da tarifa. Isso gera 162 

uma repulsa muito grande da população, e, em geral, os prefeitos, como políticos que são, 163 

têm receio de que isso vá prejudicá-los na próxima eleição. Lagoa Santa, aqui perto, é um 164 

exemplo bem típico, em que há 20 anos existe um sistema completo de esgotamento 165 

sanitário e só tem 50% de adesão da população. Então esse é um processo delicado de 166 
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gestão e nos faz concluir que todo curso que drena a área urbana jamais vai ser limpo. 167 

Pode ser pessimista essa afirmativa, mas temos que trabalhar com essa realidade, porque 168 

não vai ser limpar, porque o pessoal joga lixo no rio, joga esgoto em ligação clandestina. 169 

Então é uma ação que tem dois agentes importantes, pelo menos, nesse processo: o 170 

Ministério Público e as autoridades ambientais. É um dado que tem que ser trabalhado, 171 

porque, se não, não vamos mudar essa realidade.” 6) COMISSÃO ESTADUAL DE 172 

PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA RÁPIDA A EMERGÊNCIAS 173 

AMBIENTAIS COM PRODUTOS PERIGOSOS (P2R2). DECRETO ESTADUAL 174 

N.º 45.231/2009. Apresentação: IGAM. O IGAM apresentou ao Plenário as ações da 175 

Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências 176 

Ambientais com Produtos Perigosos e um levantamento dos acidentes ocorridos em Minas 177 

Gerais que foram comunicados ao Núcleo de Emergência Ambiental no período de 2013 e 178 

2014. Em seguida, após discussões, o Plenário do CERH aprovou por unanimidade as 179 

indicações da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sectes) e da Universidade 180 

Federal de Uberlândia como titular e suplente da Comissão, respectivamente. 7) 181 

ASSUNTOS GERAIS. Estradas rurais e cercamento de nascentes. Conselheiro 182 

Antônio Eustáquio Vieira: “Quando eu estava falando das estradas rurais, eu me esqueci 183 

de comentar sobre a questão das cascalheiras, que estão todas em áreas de recarga de 184 

aquífero. É outro problema ligado às estradas rurais que vai depender do trabalho com as 185 

prefeituras, principalmente. Na questão dos cercamentos, quando for ajustado com as 186 

Suprams, muitas vezes a condicionante pode ser inserida também da seguinte maneira: se 187 

o cidadão vai fazer um cercamento de 5 km, e a sua propriedade só tem áreas de 2 km ou 3 188 

km, ele pode fazer o cercamento em outra propriedade, na mesma bacia, para compensar.” 189 

Cobrança pelo uso de recursos hídricos. Renata Maria de Araújo, da Procuradoria do 190 

IGAM, apresentou ao Plenário do CERH minuta de decreto elaborada pela Advocacia 191 

Geral do Estado (AGE), a partir de consulta feita pelo órgão gestor das águas, que 192 

estabelece diretrizes para inscrição na Dívida Ativa de usuários inadimplentes com a 193 

cobrança pelo uso de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. A conselheira Patrícia 194 

Helena Gambogi Boson questionou sobre a possibilidade de se incluir na norma critérios 195 

relativos a rubrica, devido a “dificuldades de transferência do direito da cobrança para a 196 

entidade delegatária, para tramitação mais correta do recurso da cobrança e não entrar no 197 

orçamento do IGAM.” A diretora Geral do IGAM, Marília Carvalho de Melo, informou 198 

que foi instituído um Grupo de Trabalho, com participação de representantes de agências 199 

de bacias e de Comitês que já implantaram a cobrança, para discutir procedimentos 200 

relativos à utilização do recurso e concluir a elaboração da minuta de decreto de 201 

regulamentação do contrato de gestão. Considerou que a sugestão relacionada a rubrica 202 

poderia ser submetida a esse Grupo de Trabalho e informou que a minuta de decreto 203 

específica será apresenta posteriormente ao CERH. Quórum das Câmaras Técnicas e novo 204 

mandato do CERH. O IGAM relatou ao Plenário do CERH dificuldades de obtenção de 205 

quórum nas Câmaras Técnicas, informou a frequência de cada segmento e fez apelo no 206 

sentido da conscientização das entidades para participarem das reuniões. Relatou ainda 207 

sobre o processo eleitoral para recomposição dos colegiados do CERH, destacando a 208 

existência de vagas que não foram pleiteadas, em especial, da representação do poder 209 
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público municipal. A conselheira Patrícia Helena Gambogi Boson propôs que seja 210 

cumprido o regimento em relação às ausências consecutivas às reuniões, com as 211 

penalizações previstas às instituições faltantes, e, no caso da falta de candidatos às vagas 212 

para recomposição dos colegiados, sugeriu o encaminhamento de oficio às prefeituras, 213 

pelo presidente do CERH, informando que o processo eleitoral está aberto e que aguarda a 214 

indicação dos representantes dos municípios. O conselheiro Antônio Eustáquio Vieira 215 

também sugeriu o encaminhamento de ofício às prefeituras e recomendou que, no caso das 216 

entidades da sociedade civil, fosse avaliada a possibilidade de prorrogação do prazo para 217 

apresentação da documentação. O conselheiro Alexandre Magrineli dos Reis fez o 218 

seguinte registro: “Não posso deixar de colocar o esforço da atual administração para 219 

reverter essa situação, porque, para mim – e deixo aqui registrado em ata –, isso é reflexo 220 

do titular anterior. Eu faço questão de colocar isso e acho que a doutora Marília e o 221 

secretario Alceu têm condição de reverter esse quadro, para colocar de novo a participação 222 

dos segmentos atuando no Conselho.” Marília Carvalho de Melo, diretora Geral do IGAM: 223 

“Vamos buscar uma forma com que consigamos recompor, de maneira mais ágil, este 224 

Conselho, para que possamos fazer a transição no final do ano já com este Conselho 225 

recomposto, com as Câmaras Técnicas indicadas, para não termos um problema de 226 

descontinuidade deste ano para o ano que vem.” Propostas de pautas. A conselheira 227 

Patrícia Helena Gambogi Boson propôs ao CERH encaminhar ao IGAM recomendação 228 

para que sejam reavaliadas todas as UPGRHs, com levantamento de “quais Comitês estão 229 

realmente atuando”. A conselheira propôs ainda que seja solicitada à Agência 230 

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 231 

de Minas Gerais (Arsae) uma avaliação da possibilidade de estabelecimento de tarifas 232 

diferenciadas para usuários que fazem ligação à rede de esgoto, nas localidades onde é 233 

possível a interligação à rede pública. Ações do município de Extrema. Conselheiro 234 

Alexandre Magrineli dos Reis: “Eu quero fazer uma homenagem. Saiu na TV Estadão uma 235 

menção ao município de Extrema, que, em plena seca do Cantareira, foi o único município 236 

que teve água em suas nascentes, mostrando a situação deles. Sugiro à doutora Marília e 237 

ao doutor Alceu que seja pautado no Conselho como está a situação hoje em Extrema. Eles 238 

estão ganhando dinheiro não só com o Bolsa Verde, mas já tem algumas áreas que foram 239 

colocadas em projetos de crédito de carbono. Então o agricultor está recebendo, 240 

duplamente, valores em relação a florestas de pé. Precisamos de uma atualização em 241 

relação a isso para talvez até disseminar outras iniciativas no Estado.” 8) 242 

ENCERRAMENTO. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a presidente ad hoc 243 

Marília Carvalho de Melo declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata. 244 

 245 

APROVAÇÃO DA ATA 246 

 247 

________________________________________________________________________ 248 

Presidente Alceu José Torres Marques 249 

 250 
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PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA. 2 
Ata da reunião de Posse dos Conselheiros realizada em 25 de outubro de 2013. 3 

 4 
 5 
 6 

Em 25 de outubro de 2013, reuniram-se ás 09h00min horas na sala 3.06 da 7 

UFSJ, Campus Santo Antônio, em São João Del Rei os novos conselheiros do 8 

CBH Vertentes do Rio Grande – GD2 – para posse e eleição da nova diretoria, 9 

mandato 2013-2017.  Assuntos em Pauta: Posse dos Conselheiros para o 10 

mandato 2013-2017; Capacitação dos novos conselheiros (Panorama da Gestão 11 

Participativa das Águas; Política Estadual de Recursos Hídricos; Sistema 12 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o papel de cada ente; 13 

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos da UPGRH GD2; Regimento 14 

Interno e Deliberações Normativas do Comitê; Papel do Comitê e dos 15 

Conselheiros; Ética na Gestão Pública.); Eleição de Diretoria; Plano Diretor de 16 

Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos de Água da bacia hidrográfica 17 

do Rio das Mortes – UPGRH GD2 (Panorama de elaboração e acompanhamento 18 

do PDRH e Proposta de Enquadramento de Corpos de Água – IGAM e GT 19 

Plano; Apresentação do PDRH e Proposta de Enquadramento de Corpos de 20 

Água – Consórcio ECOPLAN/LUME/SKILL; Deliberação PDRH e Proposta de 21 

Enquadramento de Corpos de Água.) 3) COMUNICADO DOS 22 

CONSELHEIROS.  Primeiramente a presidente em exercício do CBH GD2, a 23 

senhora Gilda Terezinha Rocha deu as boas vindas a todos os presentes e 24 

agradeceu pela ajuda de todos durante o período em que esteve à frente do CBH 25 

Vertentes do Rio Grande. Iniciando os assuntos da pauta, o senhor Robson 26 

Santos, representante do IGAM, leu o termo de posse e um a um foi chamando 27 

os novos conselheiros para que estes tomassem posse. Tendo a posse terminada, 28 

foi feita a capacitação dos novos conselheiros, uma vez que alguns estavam 29 

tendo o primeiro contato com o ambiente de um comitê de bacia hidrográfica e 30 

não sabiam qual o papel do conselheiro dentro do comitê, funcionamento deste, 31 

os instrumentos de gestão que este possui, entre outros. No período da tarde foi 32 

feita a eleição da nova diretoria, onde depois de uma longa articulação foi eleito 33 

o senhor Ernani Lelis (COPASA) presidente; Antônio Militino (OPTA) vice-34 

presidente; Andreia Gouveia (Prefeitura Municipal de Resende Costa) 1ª 35 

secretária; Adriano Resende (IRIS) 2º secretário para o mandato 2013-2017. 36 

Prosseguindo com os assuntos da pauta, foi à vez do Consórcio 37 

ECOPLAN/LUME/SKILL apresentar o PDRH e Proposta de Enquadramento de 38 

Corpos de Água. Um dos principais questionamentos feitos pelo grupo de 39 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rodapé: 
 
 

 

Inserir endereço e contatos do CBH 
 

acompanhamento diz respeito aos dados secundários utilizados na elaboração do 40 

plano diretor, onde alguns se encontram defasados, o que preocupa, pois o 41 

cenário atual da bacia modificou-se bastante. Com relação à proposta de 42 

enquadramento dos corpos d’água, o conselheiro Adriano Resende – 43 

representante do Instituto Rio Santo Antônio – sugeriu que modificassem os 44 

seguintes trechos da proposta de enquadramento: 67 anteriormente classificado 45 

como classe 1 passando para classe 2; e o trecho 68 classificado como classe 1 46 

passando para classe especial. Após estas ressalvas foi aprovado o Plano Diretor 47 

de Recursos Hídricos e Enquadramento de Corpos de Água da bacia hidrográfica 48 

do Rio das Mortes – UPGRH GD2. ENCERRAMENTO. Não havendo outros 49 

assuntos a ser tratado, o presidente Ernani Lelis declarou encerrada a sessão, da 50 

qual foi lavrada esta ata.  51 

 52 

 53 

APROVAÇÃO DA ATA 54 
 55 

 56 
Sr. Ernani Dias Lelis 57 

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande. 58 

 59 
 60 

Sr.ª Andreia Gouvêa 61 

1º Secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande. 62 
 63 

 64 
 65 

 66 

 67 
 68 
 69 



A Proposta de Enquadramento GD2 está disponível no link abaixo:

http://www.igam.mg.gov.br/images/CERH_MG/2.C%C3%A2maras_T%C3%A9cnicas/CTIL_18-
21/83%C2%AA_RE/Item_3_-_14.Proposta_de_enquadramento_GD2-ilovepdf-compressed_1.pdf

 ou a partir do site da reunião da 83ª RE CTIL de 06/12/2018.

http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16-duvidas/2007-pauta-da-83o-re-ctil-de-
06122018

http://www.igam.mg.gov.br/images/CERH_MG/2.C%C3%A2maras_T%C3%A9cnicas/CTIL_18-21/83%C2%AA_RE/Item_3_-_14.Proposta_de_enquadramento_GD2-ilovepdf-compressed_1.pdf
http://www.igam.mg.gov.br/images/CERH_MG/2.C%C3%A2maras_T%C3%A9cnicas/CTIL_18-21/83%C2%AA_RE/Item_3_-_14.Proposta_de_enquadramento_GD2-ilovepdf-compressed_1.pdf
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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS 

Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos

 

Memorando.IGAM/GPLAN.nº 18/2018

Belo Horizonte, 22 de junho de 2018.

Para:Rafael Ferreira de Toledo 

Procurador Chefe

  
  Assunto:Consulta Jurídica – Trâmites para aprovação dos Enquadramentos dos Corpos de Água da Bacia
Hidrográfica do Alto Rio Grande –UPGRH GD1 e da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – UPGRH GD2
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2240.01.0001413/2018-93].
  

Senhor Procurador,

 

Os Planos Diretores das Bacias Hidrográficas do Alto Rio Grande –UPGRH GD1 e da Bacia Hidrográfica do
Rio das Mortes – UPGRH GD2 foram contratados e concluídos em 2013.  Os produtos foram elaborados
pelo Consórcio Ecoplan Engenharia/Lume Engenharia Ambiental/Skill Engenharia, através do contrato
22.41.01.01.06.2010, assinado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e as empresas consorciadas.

 

De acordo com o Parecer Técnico nº 04/2014, de 07 de março de 2014,(Anexo I),  emitido pela Gerência de
Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água - GPRHE/IGAM, os produtos dos
Planos Diretores, incluindo as Propostas de Enquadramentos da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande
(GD1) e da Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande (GD2) foram acompanhados e avaliados pela equipe
técnica da Gerência no período de 2011 a 2013.  Os Planos Diretores dessas Bacias Hidrográficas, incluindo
as Propostas de Enquadramentos foram acompanhados, analisados e aprovados pelos respectivos Comitês de
Bacias, CBH Alto Rio Grande (GD1) e CBH Vertentes do Rio Grande (GD2).

 

O Parecer Técnico nº 04/2014 teve como objetivo apresentar a retrospectiva do processo de elaboração e
acompanhamento dos produtos contratados de forma a orientar a avaliação dos mesmos pela Câmara Técnica
de Planos de Recursos Hídricos - CTPLAN e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. 

 

 

Os Planos Diretores de Recursos Hídricos e as Propostas de Enquadramentos dos Corpos D´águas foram
avaliados e aprovados pela CTPLAN na 27ª reunião realizada em 11 de abril de 2014, e na 89ª reunião do
CERH realizada em 16 de setembro de 2014, conforme Anexo II e III respectivamente. Nas ocasiões com
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vistas ás deliberações, sobre os planos, houve apresentações pormenorizadas sobre os conteúdos e resultados
dos mesmos, visando subsidiar a decisão dos conselheiros.

 

Destacamos que as especificações dos trechos enquadrados fazem parte dos conteúdos dos produtos
“Propostas de Enquadramentos”, os quais por sua vez, são parte integrante do Planos Diretores de Bacias.
 Salientamos que após a aprovação dos Planos de Bacia acima especificados não houve a publicação das
deliberações normativas de enquadramentos das UPGRHs GD1 e GD2. Neste sentido,

 

Considerando que os Planos de Recursos Hídricos e as Propostas de Enquadramentos foram
deliberadas e aprovadas nas instâncias colegiadas dos Comitês de Bacias, CTPLAN e CERH;

 

Considerando que o processo de enquadramento adquire validade legal após a emissão e publicação
das Deliberações Normativas de Enquadramentos dos Corpos de Água;

 

Solicitamos orientação sobre os procedimentos que o Igam deverá adotar com vistas a finalização e
validação legal do processo de enquadramento da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande –UPGRH GD1 e
da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – UPGRH GD2.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes Amaral Nascimento, Gerente, em
22/06/2018, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Figueiredo Santana, Diretor(a), em 22/06/2018, às
15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1022630 e
o código CRC 772B8A3C.

 
Referência: Processo nº 2240.01.0001413/2018-93 SEI nº 1022630

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Processo nº 2240.01.0001413/2018-93

 

 

NOTA JURÍDICA IGAM.PROC.SISEMA Nº 066/2018

 

EMENTA: PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
ALTO RIO GRANDE E DO RIO DAS MORTES – APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR PELOS COMITÊS DE BACIAS
ENVOLVIDOS E PELO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CERH/MG) – LEI ESTADUAL Nº
13.199/99 – DECRETO ESTADUAL Nº 41.578/01 – DELIBERAÇÕES NORMATIVAS CONJUNTA DO CONSELHO
ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (COPAM) E DO CERH/MG Nº 01/08 e Nº 06/17 – OBSERVÂNCIA A
LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO ESPECÍFICA DO CERH/MG.

 

I – Relatório

 

Vieram-nos os autos referentes à aprovação dos enquadramentos dos corpos de água da Bacia
Hidrográfica do Alto Rio Grande (GD1) e da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes (GD2), solicitando
manifestação acerca dos trâmites a serem adotados pelo IGAM com vistas a finalizar e validar o processo
de enquadramento dessas bacias, já devidamente aprovados pelos respec�vos Comitês de Bacia, pela
Câmara Técnica de Planos – CTPLAN, e pela plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos –
CERH/MG, conforme documentação anexa.

 

Importante ressaltar que as propostas de enquadramento dos corpos de água foram incluídas no
conteúdo dos planos diretores de recursos hídricos, inclusive com as especificações por trechos, como
determina o ar�go 28, do Decreto Estadual nº 41.578/01.

 

O processo 2240.01.0001413/2018-93 encontra-se instruído com os seguintes documentos: Memorando
18 (1022630), Anexo (1023216), Anexo (1023239), Anexo (1023262).

 

Preliminarmente, cumpre registrar que a análise desta Procuradoria atém-se, tão-somente aos aspectos
jurídicos rela�vo ao ques�onamento feito, não nos compe�ndo, portanto, nenhuma consideração a
respeito do mérito (conveniência e oportunidade).

 

Passamos a opinar.

 

II – Considerações
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II.1 – Dos Planos Diretores de Recursos Hídricos

 

Os Planos de Bacia Hidrográfica (ou como denominados na legislação mineira, Planos Diretores de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas) têm como principal obje�vo apresentar um estudo detalhado
contendo a caracterização dos corpos hídricos situados nos limites territoriais da bacia hidrográfica no
qual estão inseridos. Devem apresentar uma visão sistêmica de diversos aspectos da bacia hidrográfica,
conforme conteúdo mínimo exigido na legislação per�nente, permi�ndo que se estabeleçam planos de
ação a curto, médio e longo prazos para região analisada, que integrarão o Plano Estadual, fixando
diretrizes de ação que serão previstas no Plano Nacional de Recursos Hídricos.

 

É o planejamento de ações e de polí�cas que deverão ser adotadas na área de atuação do Comitê[1],
com o intuito de controlar constantemente aspectos relacionados à quan�dade e à qualidade das águas,
bem como estabelecer a demanda atual e futura dos recursos hídricos e seus principais usos.

 

O ar�go 11, da Lei Estadual nº 13.199/99, estabelece o conteúdo mínimo que deverá conter o Plano
Diretor de Recursos Hídricos, com horizonte de planejamento compa�vel com o período de implantação
de seus programas e projetos:

 

“Art.11 O planejamento de recursos hídricos, elaborado por bacia hidrográfica do
Estado e consubstanciado em Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias
Hidrográficas, tem por finalidade fundamentar e orientar a implementação de
programas e projetos e conterá, no mínimo:
I – diagnós�co da situação atual dos recursos hídricos da bacia hidrográfica;
II – análise de opções de crescimento demográfico, de evolução de a�vidades
produ�vas e de modificação dos padrões de ocupação do solo;
III – balanço entre as disponibilidades e demandas atuais e futuras dos recursos
hídricos, em quan�dade e qualidade, com iden�ficação dos conflitos potenciais;
IV – metas de racionalização de uso, aumento da quan�dade e melhoria da
qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
V – medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a
serem implantados, para o atendimento das metas previstas, com es�ma�vas de
custos;
VI – prioridade para a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos;
VII – diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
VIII – propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à
proteção dos recursos hídricos e de ecossistemas aquá�cos.” (grifos nossos)

 

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 41.578/01, em seu ar�go 28, ampliou o rol de informações que
deverão constar dos planos com o obje�vo de subsidiar a implementação dos instrumentos econômicos
de gestão, o que reforça a importância do enquadramento como mecanismo de referência para a
iden�ficação dos usos prioritários/preponderantes, das metas de qualidade e proposição de áreas
sujeitas à restrição de uso.

“Art. 28 – Os Planos Diretores de Recursos Hídricos conterão subsídios para a
implementação dos instrumentos econômicos de gestão, em especial:
I – a vazão remanescente ou ecológica para usos específicos;
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II – a vazão de referência para o cálculo da vazão outorgável;
III – os usos preponderantes e prioritários para a outorga;
IV – os usos preponderantes para o enquadramento dos corpos d’água em classes;
V – os estudos de viabilidade econômica e financeira nas respec�vas bacias
hidrográficas para a determinação dos critérios básicos de cobrança pelo uso das
águas superficiais e subterrâneas;
VI – a indicação de projetos para o alcance das metas de qualidade e quan�dade
dos recursos hídricos, com vistas ao estabelecimento e programas de inves�mento;
VII – os estudos para indicar a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com
vistas à proteção de recursos hídricos e de ecossistemas aquá�cos, em especial as
zonas de recarga dos aqüíferos;
VIII – os mecânicos de ar�culação e apoio ao Sistema Estadual de Informações
sobre Recursos Hídricos.”

 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica, unidades �sico-territoriais de gerenciamento dos recursos hídricos, são
os responsáveis pela aprovação dos Planos de Bacia Hidrográfica de sua área de atuação, elaborados pela
agência de bacia ou en�dade a ela equiparada (onde houver), promovendo a gestão integrada,
par�cipa�va e democrá�ca nas diversas etapas de discussão do Plano Diretor, com a par�cipação dos
Poderes Públicos estadual e municipais, dos usuários de recursos hídricos e da sociedade civil.

 

Uma das funções do Plano Diretor de Bacia Hidrográfica é estabelecer as prioridades de outorgas de
direito de uso, direcionando a u�lização da água na bacia. Deve, outrossim, fixar metas de racionalização
do uso da água, mecanismos para a manutenção da quan�dade e da qualidade das águas, dispor sobre a
aplicação de recursos da cobrança, conforme programas e projetos estabelecidos em seu âmbito, sendo
considerado um importante instrumento na solução de conflitos causados pela escassez hídrica.

 

Nota-se que o Plano de Recursos Hídricos, por meio de um diagnós�co das principais caracterís�cas e
problemas da bacia hidrográfica, mais que um instrumento de gestão, apresenta-se como um importante
instrumento polí�co e econômico, seja como resultado de um amplo debate social, com a par�cipação
do poder público, dos usuários e da sociedade civil representa�vos da bacia hidrográfica, seja
estabelecendo diretrizes com grande repercussão sobre o ordenamento territorial dos municípios,
consubstanciado nos planos de uso e ocupação dos solos, podendo ser fator de influência na dinâmica
econômica do Estado, definidor na instalação de empreendimentos, que encontrando dificuldades de
instalarem suas a�vidades em determinada bacia, optam por exercer suas a�vidades em bacias com
menos restrições aos usos industriais.

 

Segundo João Gilberto Lotufo Conejo,

“para caracterizar a escassez atual e futura é básica a existência de estudos de
planejamento, onde se requer o conhecimento da quan�dade de água para cada
seção do curso d’água, da capacidade de autodepuração e da qualidade
correspondente, e da demanda atual e prevista. Pode-se, então, definir metas-
limites para derivação de água e usos consun�vos, uso da capacidade de
assimilação, assim como hierarquizar prioridades entre seus múl�plos usos. Nesse
caso está-se usando indicadores do �po demanda, disponibilidade, carga
poluidora, carga assimilável, que caracterizam o controle por obje�vos.”
(GRANZIERA, 2006, p. 141)
 

II.2 – Do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes
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Quanto ao enquadramento dos corpos de água em classes, importa ressaltar que este instrumento tem
por obje�vo manter os corpos hídricos com níveis toleráveis de elementos químicos, �sicos e biológicos
capazes de permi�r a u�lização das águas, sem prejudicar a biota e a saúde humana, bem como melhorar
a qualidade das águas, de modo a oferecer as presentes gerações condições dignas de sobrevivência, sem
esgotar a disponibilidade desse recurso para as futuras gerações.

 

O enquadramento deve ser pautado considerando os obje�vos e metas estabelecidos no Plano Diretor da
Bacia Hidrográfica, bem como no Plano Estadual de Recursos Hídricos, evitando-se divergências nas ações
implementadas pelo Estado, conforme as peculiaridades de cada região.

 

Conforme Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 357, de 17 de março de 2005
(com suas alterações), as águas se classificam em doces, salobras e salinas, de acordo com o grau de
salinidade presente no corpo hídrico, em face das quais são determinados os �pos de usos por classe de
enquadramento. A classe de qualidade é definida como o conjunto de condições e padrões de qualidade
de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais e futuros.

 

A Resolução Conama nº 357/05 estabelece cinco classes de uso preponderantes para as águas doces:
Especial e Classes 1, 2, 3 e 4, possuindo cada qual índices desejáveis de elementos químicos e biológicos
presentes no corpo de água, capazes de atender aos usos para os quais se des�nam. As águas doces da
Classe Especial e da Classe 1 são u�lizadas para usos mais exigentes, tais como consumo humano e
recreação de contato primário, sendo permi�do o tratamento do �po simplificado, no caso da água
enquadrada na Classe 1.

 

Já o enquadramento consiste no estabelecimento de metas de qualidade a ser, obrigatoriamente,
alcançado ou man�do em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes
pretendidos, com o escopo de assegurar a qualidade das águas e reduzir os custos de combate à
poluição, conforme preconiza o ar�go 16, da lei que ins�tuiu a Polí�ca Estadual de Recursos Hídricos.

 

Segundo Granziera, o enquadramento da água “visa assegurar as águas qualidade compa�vel com os
usos mais exigentes a que forem des�nadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas,
mediante ações preven�vas permanentes.” (GRANZIERA, 2006, p.146).

 

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) nº 91/08, em seu ar�go 2º, dispõe que o
enquadramento de corpos de água corresponde ao estabelecimento de obje�vos de qualidade a serem
alcançados através de metas progressivas intermediárias e final de qualidade da água. A definição de
classes de qualidade hídrica deve preceder ao enquadramento, uma vez que é este instrumento que
determinará pela manutenção ou melhoria da classe de qualidade, tendo como referência a bacia
hidrográfica como unidade de gestão e os usos preponderantes mais restri�vos.

 

Não podemos deixar de mencionar a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº
396/08, que dispôs sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas
subterrâneas, destacando a importância de se garan�r a qualidade dessa fonte de abastecimento. Essa
mesma norma legal conceitua o enquadramento como sendo “estabelecimento da meta ou obje�vo de
qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou man�do em um aqüífero, ou conjunto
de aqüíferos ou porção desses, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo.”
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Em seu ar�go 12, estabelece que os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a proposta de
enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser escolhidos em função dos usos
preponderantes, das caracterís�cas hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros
critérios técnicos definidos pelo órgão competente, sendo obrigatório considerar os sólidos totais
dissolvidos, nitrato e coliformes termotolerantes.

 

Nota-se que o enquadramento é uma ferramenta capaz de estabelecer metas para que determinado
corpo hídrico possa alcançar condições desejáveis de u�lização na classe que se pretende enquadrá-lo.
Para tanto, são indispensáveis o acompanhamento e a fiscalização constantes do Poder Público.

 

A importância desse instrumento de gestão foi explicitada nos “considerandos” da Resolução Conama nº
357/05, o qual destacamos os seguintes:

1. a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado
nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da
precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem
como no reconhecimento de valor intrínseco à natureza;

2. o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser
fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua
efe�vação;

3. o enquadramento dos corpos de água deve ser baseado não
necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que
deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade;

4. o controle da poluição está diretamente relacionado com a proteção da
saúde, garan�a do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria
da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes de
qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água.

 

No Estado de Minas Gerais aplica-se a Deliberação Norma�va Conjunta COPAM/CERH nº 01/08, que
dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água
superficiais, e estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, sendo as águas doces
dispostas em cinco classes de qualidade, segundo as condições ambientais dos corpos d´água e a
qualidade requerida para os seus usos preponderantes (art. 3º).

 

Os mecanismos e critérios para o enquadramento serão estabelecidos conjuntamente pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG e o Conselho de Polí�ca Ambiental – COPAM, sendo definido
pelos usos preponderantes mais restri�vos da água, atuais ou pretendidos, conforme ar�go 7º, do
Decreto nº 41.578/01.

 

Importante ressaltar que as ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a outorga
e a cobrança pelo uso da água, ou relacionadas à gestão ambiental, como o licenciamento, termos de
ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão estar pautados nas metas progressivas
intermediárias e final aprovadas pelo órgão competente para a respec�va bacia hidrográfica, segmento
ou corpo hídrico específico, conforme preconiza o ar�go 18, da DN COPAM/CERH nº 01/08, visando à
integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos.

 

Não podemos olvidar de que as diversas bacias hidrográficas existentes apresentam peculiaridades
hidrológicas, econômicas, culturais e mesmo diversidade de usos, o que acarreta a necessidade de
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estudos específicos para a região hidrográfica, com vistas ao atendimento sa�sfatório da demanda com a
manutenção ou recuperação dos recursos hídricos em qualidade e quan�dade. Tais estudos competem às
Agências de bacia ou en�dades a elas equiparadas (onde houver), que deverão apresentar a proposta de
enquadramento aos Comitês de Bacia Hidrográfica, de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos na lei, que após deliberação a encaminham para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH/MG) para aprovação.

 

II.3 - Dos Órgãos Competentes para a Aprovação do Enquadramento

 

Como acima explicitado, as propostas de enquadramento dos corpos de água foram encaminhadas como
conteúdo (produto) inseridas nos planos diretores de recursos hídricos das bacias hidrográficas em
questão. Ao analisarmos as competências legais dos órgãos e en�dades que compõem do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH/MG, verificamos como atribuição dos comitês
de bacias a aprovação dos respec�vos Planos Diretores de Recursos Hídricos, não havendo necessidade
de aprovação por parte do CERH/MG. Nesse sen�do, podemos considerar devidamente aprovados os
planos diretores, conforme deliberações dos respec�vos comitês de bacia.

 

“Art. 45 – À Agência de bacia hidrográfica e às en�dades a ela equiparadas, na sua
área de atuação, compete:
(...)
XI – elaborar ou atualizar o Plano Diretor de Recursos Hídricos e submetê-lo à
apreciação dos comitês de bacias hidrográficas que atuem na mesma área;
(...)”.

 

No que se refere ao enquadramento, interpretando o ordenamento jurídico sobre a matéria, entendemos
que a proposição deve ser formulada pela agência de bacia ou en�dade a ela equiparada (na sua
ausência esta atribuição compete ao órgão gestor) ao respec�vo comitê, que após deliberar o assunto,
deverá submete-lo ao CERH/MG para deliberação. Ou seja, a aprovação deste instrumento de gestão é
um ato complexo que para se consumar (ter validade) necessita da ra�ficação de ambos colegiados (CBH
e CERH). Vejamos o que dispõe a Lei nº 13.199/99:

“Art. 45 – À Agência de bacia hidrográfica e às en�dades a ela equiparadas, na sua
área de atuação, compete:
(...)
XII – propor ao comitê de bacia hidrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento
ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
(...).”
 
“Art. 41 – Ao CERH-MG, na condição de órgão delibera�vo e norma�vo central do
SERGH-MG, compete:
(...)
X – deliberar sobre o enquadramento dos corpos de água em classes, em
consonância com as diretrizes do Conselho Estadual de Polí�ca Ambiental –
COPAM-MG – e de acordo com a classificação estabelecida na legislação
ambiental;
(...)”
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“Art. 43 – Aos comitês de bacia hidrográfica, órgãos delibera�vos e norma�vos na
sua área territorial de atuação, compete:
(...)
IX – deliberar sobre proposta para o enquadramento dos corpos de água em
classes de usos preponderantes, com o apoio de audiências públicas, assegurando
o uso prioritário para o abastecimento público;
(...)”

 

Mais recentemente, no ano de 2017, foi editada a Deliberação Norma�va Conjunta COPAM/CERH nº
06/2017, que dispôs sobre procedimentos gerais para o enquadramento de corpos de água superficiais.
Essa norma previu expressamente a necessidade de aprovação por ambos colegiados, na forma de
deliberação norma�va.

 

Como elemento cons�tu�vo do ato administra�vo, o legislador definiu a forma de externalização do ato.
No entanto, no caso em comento não podemos concluir que a ausência de deliberação norma�va
ensejaria a nulidade do pleito, por mero vício de forma.

 

Segundo o Princípio da Instrumentalidade das Formas, o ato administra�vo cumpriu seu obje�vo, por
meio da deliberação dos órgãos colegiados, ainda que a aprovação tenha se dado de forma diversa da
prevista na legislação, configurando vício sanável passível de convalidação, uma vez que posterior edição
de deliberação norma�va não irá alterar o conteúdo das propostas já aprovadas.

 

Para tanto, entendemos que compe�rá aos comitês a elaboração e deliberação de DN específica, visando
o posterior encaminhamento ao CERH/MG, com o intuito de ra�ficar o ato, tendo em vista que seu
conteúdo já se encontra aprovado pelas instâncias cabíveis.

 

“Art. 14 Os trechos dos cursos de águas superficiais já enquadrados com base na
legislação anterior à data de publicação desta Deliberação deverão ser revistos
para posterior encaminhamento e aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica e
do CERH.”
 
“Art. 15 As Agências de Bacia ou en�dades a elas equiparadas, em ar�culação com
os órgãos de meio ambiente e gestores de recursos hídricos, realizarão audiências
públicas e encaminharão as propostas de enquadramento aos respec�vos
comitês de bacia hidrográfica e ao Conselho Estadual de recursos Hídricos para as
devidas deliberações.
§1º Na ausência de Agência ou en�dade a ela equiparada, o órgão gestor de
recursos hídricos, em ar�culação com o órgão de meio ambiente, elaborará e
encaminhará as propostas de enquadramento aos respec�vos comitês de bacias
hidrográficas para discussão e aprovação e posterior encaminhamento ao
CERH/MG para deliberação.
§2º Na ausência do Comitê de Bacia, o órgão gestor de recursos hídricos, em
ar�culação com o órgão de meio ambiente, poderão elaborar e encaminhar as
propostas de enquadramento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para
análise e deliberação.”
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“Art. 16 A proposta de enquadramento a ser apreciada pelo comitê de bacia
hidrográfica deverá ser formulada em forma de minuta de Deliberação
Norma�va.
Parágrafo único. A Deliberação Norma�va de enquadramento de corpos de água
aprovada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica será encaminhada ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH para apreciação e deliberação.” (grifos
nossos)

 

Ademais, considerando as competências das Câmaras Técnicas que compõem o CERH/MG, tal
deliberação norma�va aprovada pelos comitês deverá ser pautada na Câmara Técnica Ins�tucional e
Legal – CTIL para exame da legalidade e adequação a técnica legisla�va, previamente ao seu envio ao
plenário do CERH (ar�go 2º, inciso I, da DN CERH nº 21/08).

 

III – Conclusão

 

Diante do exposto, entendemos necessário, para que se cumpra a forma de externalização do ato
administra�vo, da forma prevista na legislação, a deliberação e posterior publicação de deliberação
norma�va referente às propostas de enquadramento dos comitês das bacias hidrográficas GD1 e GD2.

 

Para tanto, deverá ser elaborada deliberação de DN específica com o intuito de convalidar o ato no que
tange ao seu aspecto formal, tendo em vista que seu conteúdo já se encontra aprovado pelas instâncias
cabíveis.

 

Ademais, considerando as competências das Câmaras Técnicas que compõem o CERH/MG, tal
deliberação norma�va aprovada pelos comitês deverá ser pautada na Câmara Técnica Ins�tucional e
Legal – CTIL para exame da legalidade e adequação a técnica legisla�va, previamente ao seu envio ao
plenário do CERH (ar�go 2º, inciso I, da DN CERH nº 21/08).

 

É o parecer subme�do à apreciação superior.

 

Belo Horizonte, 28 de junho de 2018.

 

 

Valéria Ferreira Borges

Analista Ambiental

MASP 115.0859-5

 

 

Rafael Ferreira Toledo

Procurador Chefe do IGAM

Procurador do Estado de Minas Gerais

MASP n° 1.332.856-2 – OAB/MG n° 119.102
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[1] No caso de integração de bacias hidrográficas, a agência de bacia ou en�dade legalmente autorizada
para exercer esta atribuição deverá elaborar Planos Diretores específicos por bacia, tendo em vista as
peculiaridades regionais, econômicas, sociais de cada região do Estado.

 

 

 

        

          

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Ferreira Toledo, Procurador(a) do Estado, em
29/06/2018, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1061991 e
o código CRC FEF1BC7B.

 
Referência: Processo nº 2240.01.0001413/2018-93 SEI nº 1061991

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS 

Procuradoria

 

Memorando.IGAM/PROCURADORIA.nº 129/2018

Belo Horizonte, 20 de julho de 2018.

Para: Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos 

          Maria de Lourdes Amaral Nascimento

 

  
  Assunto: memorando 126/2018
  Referência: Manifestação acerca da Deliberação Norma�va CERH/MG – Enquadramento dos corpos de
água da bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – UPGRH GD2.
  

Senhora Gerente,

 

Em resposta ao Memorando 23 (1192174), que solicita análise da Deliberação Norma�va CERH/MG
acima em referência, reiteramos o conteúdo da Nota Jurídica nº 066/2018, concluindo que a presente
minuta está apta a ser subme�da aos órgãos colegiados competentes (CBH e CERH), tendo em vista o
atendimento ao disposto na legislação vigente, em especial ao ar�go 2º, parágrafo 1º, da DN Conjunta
COPAM/CERH nº 06/2017, além de cumprir com a forma e estrutura legisla�va.

 

Solicitamos a correção da data estabelecida na epígrafe da norma, para constar o ano de 2018, e a
adequação do ar�go 2º, para Deliberação Norma�va.

 

É o que se tem para o momento.

 

 

ADRIANO BRANDÃO DE CASTRO

Procurador do Estado

Procurador Chefe do IGAM

MASP 1.327.068-1 - OAB/MG 105.699

Documento assinado eletronicamente por Adriano Brandão de Castro, Procurador(a) do Estado, em
23/07/2018, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1264127 e
o código CRC 152A64F6.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 2240.01.0001560/2018-04 SEI nº 1264127
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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos

Nota Técnica nº 6/IGAM/GPLAN/2018

PROCESSO Nº 2240.01.0001560/2018-04

REFERÊNCIA:ENQUADRAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES – UPGRH GD2

ASSUNTO:Apresentação de Deliberação Norma�va de Enquadramento ao Comitê de Bacia, à Câmara Técnica
Ins�tucional e Legal – CTIL e posterior encaminhamento para pauta no plenário do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos em cumprimento aos trâmites legais estabelecidos, visando à finalização do enquadramento de corpos d´água
da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes

 

I – INTRODUÇÃO

 

A Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos – GPLAN em cumprimento ao disposto no Art. 25 do Decreto Estadual nº
47.343/2017 tem como uma de suas atribuições coordenar e acompanhar a execução de atividades voltadas para
enquadramento dos corpos de água em classes.

Este parecer objetiva fazer uma exposição sobre o processo de enquadramento de corpos d´água da Bacia Hidrográfica do Rio
das Mortes e dos trâmites a serem adotados pelo IGAM com vistas a finalizar e validar o processo de enquadramento da bacia,
cujos conteúdos já foram aprovados pelo Comitê de Bacia, pela Câmara Técnica de Planos – CTPLAN e pela plenária do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/MG. 

De acordo com a NOTA JURÍDICA IGAM.PROC.SISEMA Nº 066/2018, a aprovação do enquadramento deverá ser
convalidada pelo Comitê de Bacia através de Deliberação Normativa específica e ser pautada na Câmara Técnica Institucional
e Legal – CTIL para exame da legalidade e adequação à técnica legislativa. Posteriormente a Deliberação Normativa deverá
ser enviada ao Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. Dessa forma a externalização do ato
administrativo terá cumprido todas as etapas e formalidades previstas na legislação e será publicado.

 

II – CONTEXTUALIZAÇÃO

 

A contratação do Plano Diretor de Recursos Hídricos e do Enquadramento dos Corpos de Águas da Bacia Hidrográfica do
Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio das Mortes – UPGRH GD2 foi realizada em 28 de setembro de 2010 por meio do
Contrato 2241.01.01.06.2010, assinado pela Secretaria entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e o Consórcio Ecoplan Engenharia/Lume Estratégia Ambiental/Skill Engenharia.

Os produtos foram elaborados pelo Consórcio contratado e acompanhados pelo Grupo de Apoio Técnico (GAT), equipe
técnica do IGAM e pelo Comitê de Bacia do Rio das Mortes. Os objetivos específicos do PDRH englobam as seguintes
incumbências:

Estruturar a base de dados da Bacia GD2 relativa às características e situação dos recursos hídricos e demais feições com
rebatimento sobre as mesmas, visando subsidiar a elaboração e implementação de um Sistema Integrado de Recursos
Hídricos;

 

Definir as medidas necessárias para proteger, conservar, preservar, revitalizar, recuperar e promover a qualidade dos
recursos hídricos com vistas à saúde humana, à vida aquática e à qualidade ambiental;

 

Estabelecer metas de melhoria da qualidade das águas, de aumento da capacidade de produção de água e de uma justa
distribuição da água disponível na bacia hidrográfica, acordadas por todos os atores da mesma;
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Fomentar o uso múltiplo, racional e sustentável dos recursos hídricos da bacia mediante avaliação e controle das
disponibilidades e determinação das condições em que tem lugar o uso da água, em benefício das gerações presentes e
futuras, levando em conta os planos setoriais, regionais e locais em andamento ou com implantação prevista na Bacia;

 

Integrar os planos, programas, projetos e demais estudos setoriais que envolvam a utilização dos recursos hídricos das
bacias, incorporando-os ao PDRH dentro de suas possibilidades;

 

Articular as ações municipais envolvendo o uso e ocupação do solo com as diretrizes e intervenções relacionadas ao uso
dos recursos hídricos;

 

Conceber ações destinadas a atenuar as consequências de eventos hidrológicos extremos;

 

Oferecer diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão dos recursos hídricos previstos em lei e
contribuir para o fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos pela articulação e
participação de todos os demais atores sociais e institucionais da Bacia ligadas à gestão dos recursos hídricos;

 

Apresentar um Plano de Ação, contendo um conjunto de metas a serem alcançadas no período de abrangência do PDRH,
voltadas, entre outros, para a revitalização, recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos e ambientais
da Bacia do Rio das Mortes;

 

Apresentar proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais para a bacia estudada, bem como, plano de ações
para efetivação do enquadramento;

 

Elaborar programas de proteção das águas subterrâneas, no âmbito da Bacia do Rio das Mortes.

 

O Enquadramento dos Corpos de Água segundo seus usos preponderantes é um dos instrumentos de gestão instituído pela
Política Nacional de Recursos Hídricos - Lei Federal 9.433/99.  O enquadramento tem por objetivos assegurar à atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos e “diminuir os
custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes”.

A proposta de enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – GD2 orientou-se pela metodologia
indicada na Resolução CNRH Nº 91/2008, sendo conduzida a partir das seguintes etapas: Diagnóstico, Prognóstico, Propostas
de Metas Relativas às Alternativas de Enquadramento e Programa para Efetivação.

 

III – ANÁLISE

 

O Resumo Executivo do PDRH explicita que a metodologia para execução do enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio
das Mortes tem como referência as etapas estabelecidas na Resolução CNRH Nº 91/2008:

 

Diagnóstico: Etapa em que são identificadas todas as características geoambientais, os fatores socioambientais e
socioeconômicos da bacia hidrográfica;

 

Prognóstico: Etapa em que são avaliados as potencialidades, os impactos e as projeções sobre os usos e demandas de
recursos hídricos da bacia e cujos resultados irão orientar o planejamento de metas e programas;
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Propostas de metas relativas ao enquadramento:  São elaboradas objetivando o alcance ou manutenção das classes de
qualidade pretendidas, tendo como base os resultados de modelagem de cenários para a bacia;

 

Programas de efetivação: Compreendem o conjunto de objetivos e metas programados para a unidade de gestão
contendo ações de gestão e prazos de execução, planos de investimentos, instrumentos de compromissos necessários
para alcance das metas.

 

A “Proposta de Enquadramento” é estruturada na análise integrada de resultados de vários estudos realizados no âmbito PDRH
como o Diagnóstico e o Prognóstico.  Compreende a identificação dos usos ocorrentes, dos usos futuros pretendidos e dos usos
preponderantes na bacia. A etapa do trabalho de campo tem como objetivo checar “in loco” os usos preponderantes, identificar
os principais fatores estressores, além de possibilitar a coleta de parâmetros para avaliação da qualidade da água. Compõem
também a análise integrada os estudos de modelagem de cenários e a modelagem matemática da qualidade das águas.

 

 O resultado e síntese desses estudos e dados socioambientais da bacia possibilitam a elaboração do enquadramento e das
medidas de controle ambientais, com vistas à manutenção e melhoria da qualidade das águas em relação aos usos pretendidos.
As fases de elaboração da Proposta de Enquadramento estão dispostas na Figura 1, de forma esquemática:

 

                                                         Figura 1:  Etapas que subsidiam a Proposta de Enquadramento.

                                                        Fonte: Consórcio Ecoplan Engenharia/Lume Estratégia Ambiental/Skill Engenharia.
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O processo participativo teve como premissa as consultas públicas para divulgação e discussão das propostas de
enquadramento dos corpos de águas da Bacia do Rio das Mortes, cujas reuniões públicas ocorreram, respectivamente, em 31
de maio e 01 de junho de 2012, na Universidade Federal de Lavras – UFLA e na Universidade Federal de São João Dei Rei. 
Foram confeccionados para a divulgação da consultas públicas 1.200 folders e 500 cartazes para auxiliar na divulgação das
reuniões públicas. Segundo registrado no produto  “Proposta de Enquadramento”,  a página eletrônica do PDRH-GD2 foi
utilizada para a divulgação das reuniões através do link “Notícias”.

 

Reunião entre IGAM, CBH Vertentes do Rio Grande e equipe Consórcio, em São João Del Rei – reunião inicial de
elaboração do PDRH em São João Del Rei: 16/06/2011;

 

Reunião com o GAT para apresentação sobre o tema “Realização do Enquadramento das Águas consorciado com o
Plano de Bacia – Problemas e Soluções”. Esta reunião teve como objetivo apresentar a metodologia para a proposta de
enquadramento e expor como seria realizada a apresentação para o público: 13/03/2012;

 

Primeira reunião pública para apresentação da Proposta de Enquadramento da Bacia do Rio das Mortes – GD2, no
Anfiateatro Magno Antônio Pato Ramalho, UFLA/Lavras: 31/05/2012;

 

Segunda reunião pública para apresentação da Proposta de Enquadramento da Bacia do Rio das Mortes – GD2,
Anfiteatro do Campus Santo Antônio da UFSJ, São João Del Rei: 01/06/2012;

 

Reunião do GAT/CBH para apresentação e discussão da versão final dos relatórios do Plano Diretor de Recursos
Hídricos e do Enquadramento dos Corpos de Água: 31 de julho de 2013;

 

Reunião de aprovação do PDDRH Final e do Enquadramento pelo CBH: 25 de outubro de 2013.

 

No Prognóstico foram constituídos os cenários, com a finalidade de conjecturar “ambientes futuros possíveis ou mesmo
prováveis”, bem como prever demandas de uso, de controle e proteção dos recursos hídricos. Além disso, a prospecção de
cenários permite planejar ações e metas estratégicas de gestão para a bacia hidrográfica, que assegurem o uso sustentável, o
controle da degradação da qualidade e a manutenção da qualidade nos padrões definidos para o enquadramento.

 

“...os cenários são estabelecidos a partir do confronto entre a disponibilidade hídrica verificada e a projeção das demandas
sociais de água que, por sua vez, advém de projeções de crescimento econômico e demográfico frente a possíveis rumos que
possa vir a apresentar a conjuntura social e econômica, seja em termos regionais, seja em termos nacionais e internacionais”
(Fonte: PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes, V. 2, pág. 2, 2010)

 

O cenário tendencial adotado para a bacia prevê crescimento da economia brasileira com base na expansão do investimento e
do mercado interno, acompanhado por crescimento reduzido da economia internacional.

 

Os cenários alternativos são o que se orientam na retomada do crescimento da economia internacional e o resultante aumento
das exportações e cenários de pouco crescimento da economia brasileira.  Foram identificados dois cenários idealizados:

 

Cenário A: Cenário tendencial com manutenção dos níveis de crescimento similares aos atuais;
Cenário B: Cenário com maior crescimento econômico em relação ao tendencial.

 

O cenário tendencial foi construído considerando as demandas hídricas identificadas para o cenário atual, a partir do qual, fez-
se a projeção das demandas futuras e dos balanços hídricos quantitativos, com posterior análise das situações futuras relativas à
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quantidade de água disponível e utilizada. Não foram desenvolvidos cenários de crescimento menor que o tendencial porque
representariam uma redução da intensidade da demanda. Considerou-se também que uma redução do crescimento econômico
teria como consequência a redução no investimento em saneamento, fator que agravaria ou manteria a situação de qualidade e
disponibilidade indesejáveis e registradas durante a elaboração do plano.

Foram considerados, portanto, para efeitos de prognóstico de qualidade e quantidade, avaliação de conflitos, de necessidades
de intervenção e proposição de diretrizes de outorga e enquadramento o tendencial e o com maior crescimento econômico.

Os cenários foram projetados para o período de 20 anos, considerando o ano de 2010, como base e 2030, como último ano da
projeção. Os valores projetados de demanda foram apresentados para os quinquênios a partir de 2010, ou seja, os anos de 2015,
2020, 2025 e 2030. O ano base de 2010 foi escolhido devido à proximidade do cenário atual, e por estarem disponíveis
informações utilizadas para o cálculo das demandas, tais como as dos censos do IBGE. Os cenários projetados basearam-se no
chamado cenário tendencial, ou seja, a projeção geométrica que extrapola para o futuro a tendência de evolução dos
indicadores em um período recente para o qual se dispõe de mensuração.

O cenário tendencial oferece basicamente uma ferramenta de projeção da tendência atual para o futuro, não devendo ser
tomado como uma previsão, mas como um instrumento de prospecção e planejamento do futuro. Se o cenário tendencial fosse
uma previsão com alto grau de confiabilidade, não seriam necessários cenários alternativos que buscam estimar as possíveis
tendências que o sistema produtivo e econômico deverá seguir tendo em vista avaliações e expectativas produzidas a partir do
cenário tendencial.

 

As demandas hídricas,Figura 2, analisadas foram: Abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, consumo
industrial. A demanda total estimada para o ano de 2010 é de 2,663 m3/s e aplicadas as taxas tendenciais em 2030 estima-se a
demanda total no valor de 3,121 m3/s.  

O cenário alternativo com maior pressão de demanda, maior desenvolvimento, considerou as seguintes taxas e crescimento das
demandas baseadas na análise de cenários do Plano Nacional de Habitação e do Plano Nacional de Energia, com os seguintes
resultados:

 

Multiplicação pelo fator de 1,262 na taxa para o cálculo da demanda industrial, resultado em aumento de 26,2%;
Multiplicação pelo fator de 1,135 na taxa para o cálculo da demanda de dessedentação animal e irrigação resultando num
aumento de 13,5% para esses setores;
Multiplicação pelo fator de 1,10 e aumento de 10% da desmanda do abastecimento humano.

 

Figura 2: Analogia da evolução do balanço hídrico nos cenários propostos.

Fonte: PDRH, Vol.2.

 

      As estimativas de cargas poluidoras, Figura 3, foram baseadas nas seguintes proposições:
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Projeções de crescimento populacional do cenário tendencial de demandas hídricas no período de 2010 a 2030;
Foram considerados os lançamentos de esgotos das áreas urbanas;
A projeção da demanda de abastecimento humano considerou uma taxa de retorno de 0,80;
As vazões foram obtidas na fase do Diagnóstico;
As cargas poluidoras dos esgotos sanitários foram estimadas em relação à demanda bioquímica de oxigênio (DBO) com
concentração de 350 mg/l (VON SPERLING, 2005). Os valores referem-se às cargas brutas;

 

Figura 3 : Projeção de cargas poluidoras da bacia, em vista dos cenários.

Fonte: PDRH, Vol.2.

 

Para subsidiar a proposição de enquadramento efetuou-se a modelagem matemática da qualidade das águas das sub-bacias,
considerando os seguintes parâmetros:

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO;
Oxigênio Dissolvido – OD;
Série de Nitrogênio: orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato;
Fósforo: Orgânico e inorgânico;
Organismos indicadores de contaminação fecal: Coliformes termotolerantes.

 

Foram consideradas cargas poluidoras localizadas dos efluentes sanitários e cargas difusas provenientes da agricultura,
indústrias e demais fontes levantadas no Diagnóstico do PDRH-GD2. A modelagem teve como objetivos específicos critérios
relacionados diretamente a análise da proposta de enquadramento:

 

Estender os dados de monitoramento do Programa Águas de Minas para resultados lineares, ao longo dos cursos de água
considerados;
Estudar o comportamento da qualidade das águas para cenários futuros e gestão dos recursos hídricos;
Verificar índices de tratamento necessários para se alcançar as metas do enquadramento propostas;
Verificar pontos prioritários de ação dentro da bacia.

 

Para a modelagem matemática de qualidade das águas utilizou-se planilhas do Modelo QUAL-UFMG adaptadas para a
UPGRH GD2.  O Modelo QUAL-UFMG é similar ao QUAL2-E/USEPA, cuja equação básica dos modelos é a de transporte
de massa unidimensional. A modelagem QUAL_UFMG é considerada de fácil utilização, capaz de simular a reaeração
atmosférica e seus efeitos no balanço de oxigênio dissolvido, o decaimento de matéria orgânica e coliformes, além de abranger
as séries de fósforo e nitrogênio. O modelo QUAL-UFMG apresenta algumas simplificações em relação do modelo da USEPA
como a desconsideração da dispersão longitudinal, que pode ser desprezado para a maioria dos rios, e exclusão do componente
algas. 

 

A modelagem matemática foi elaborada para os seguintes trechos da bacia:
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Alto Rio das Mortes: Leito principal da estação de qualidade BG011, a montante da sede de Antônio Carlos até o limite
médio do rio das Mortes, a jusante de Tiradentes. Também foram modelados os principais tributários;

 

Rio Elvas:  Leito principal do rio Elvas, desde a sede da cidade Santa Rita de Ibitipoca até a confluência com o rio das
Mortes;

 

Rio Carandaí: Leito principal, desde a sede da cidade de Carandaí até a confluência com rio das Mortes. Foi modelado o
principal tributário;

 

Médio Rio das Mortes: Leito principal, da confluência com o Rio Elvas até a confluência com o rio dos peixes. Foram
modelados os leitos dos principais tributários.

 

Rio das Mortes Pequeno: da estação fluviométrica 61122000, até a confluência com o rio das Mortes;

 

Rio dos Peixes: Leito principal, da sede de São Tiago, até a confluência com o rio das Mortes. Modelado também o
principal tributário;

 

Baixo Rio das Mortes: Leito principal do rio das Mortes, da confluência com o rio dos Peixes até o reservatório de Funil.
Modelado o principal tributário rio Pirapetinga;

 

Baixo do Alto Rio Grande: Leito principal do rio Grande, do reservatório de Funil, até a confluência com o ribeirão do
Salto. Modelados dois principais tributários;

 

Rio Jacaré: Leito principal, da sede Oliveira até a confluência com o rio Grande. Modelados também dois principais
tributários;

 

Rio do Cervo: Leito principal, da sede da cidade de Carmo da Cachoeira até a confluência com o rio do Cervo.
Modelado o principal tributário.

 

Os cenários considerados na modelagem matemática de qualidade das águas foram os seguintes:

 

Cenário 1 - Atual: Foram consideradas as populações das sedes urbanas e condições de tratamento e coleta atuais;

 

Cenário 2 - Tendencial 2032: Foram consideradas as populações das sedes urbanas projetadas e condições de tratamento
e coleta já planejados e existentes;

 

Cenário 3 - Tratamento secundário total para todas as sedes urbanas em 2032: Foram consideradas as populações das
sedes urbanas projetadas e tratamento para todo o esgoto gerado e tratado a nível secundário;

 

Cenário 4 - Tratamento para as sedes de Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João Del Rei e Santa Rita do
Ibitipoca. Cenário admitindo-se que todo o esgoto doméstico gerado seria tratado em nível secundário e complementar
para essas sedes para atender ao enquadramento proposto.
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Para os dados hidráulicos foram consideradas a vazão de referência Q7,10   e o aumento incremental das vazões ao longo dos
cursos. Os acréscimos e decréscimos em consequências dos lançamentos de esgotos e captações conhecidos também foram
relevados.  Os dados de profundidade, largura e velocidade foram obtidos por meio de estudos estatísticos provenientes das
estações fluviométricas da bacia.

 

A calibração do modelo teve como referência a vazão Q7,10 e os resultados médios de monitoramento de 9 estações de
qualidade, no período de estiagem. O modelo foi aplicado aos cenários 1, 2 e 3.

O produto “Proposta de Enquadramento GD2” apresenta detalhamento dos resultados alcançados para todos os cenários
modelados em forma de mapas e tabelas onde são assinaladas as classes em conformidade à DN COPAM nº 01/2008, além
disso, foi discutida a análise do comportamento dos parâmetros modelados em vista dos resultados obtidos para cada trecho.

As conclusões da modelagem matemática de qualidade das águas foram apresentadas de forma no Capítulo 1.6.2.7, página 254
da “Proposta de Enquadramento”.

 

Para o Cenário, condição atual de qualidade das águas quando da realização da modelagem, verificou-se a necessidade
de implantação de diversas estações de tratamento de esgotos na bacia.  Quanto ao parâmetro de coliformes
termotolerantes os resultados das classes 3 e 4. Os parâmetros DBO, fósforo e OD exigem atenção principalmente a
jusante das sedes urbanas, devido a baixa capacidade de diluição dos corpos de águas receptores;

 

O cenário 02, o qual utiliza-se a projeção populacional para o ano de 2032, com poucos investimentos em tratamentos de
esgoto a situação da qualidade das águas na bacia se agravaria;

 

O cenário 03 prevê o tratamento secundário com eficiência de 60% para remoção de matéria orgânica e 90% para
coliformes termotolerantes, universalização da coleta e tratamento. Nesse cenário modelado a qualidade das águas
apresentaria melhoria para os parâmetros estudados. No entanto os resultados em alguns trechos a jusante de sedes
urbanas nos altos cursos apresentam tendência a não compatibilização com enquadramentos mais restritivos. Aconselha-
se estudos mais aprofundados para esses trechos para verificação de medidas de controle ambiental adequadas à
situação;

 

Para o cenário 04 recomenda-se a adoção de um sistema complementar de tratamento de esgotos com a utilização de
lagoas de maturação e infiltração lenta nos seguintes municípios: Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João Del
Rei e Santa Rita do Ibitipoca.  O sistema complementar tem como objetivo melhorar a qualidade tendo em vista que em
alguns trechos a implementação do tratamento secundário não basta para a melhoria efetiva da qualidade das águas. O
tratamento previsto no Cenário 04 resultaria na melhora dos padrões dos parâmetros OD, DBO, fósforo e coliformes.

 

Os cenários 3 e 4 da modelagem matemática, nos quais foram considerados investimentos no tratamento das águas, serviram
de base para a avaliação do alcance de metas propostas com dois modelos tecnológicos de investimentos para o tratamento de
esgotos. Foram propostos o Sistema 1 com uso de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente – RAFA + filtro percolador e o
Sistema 2, composto de RAFA + filtro percolador + lagoa de maturação. Os resultados da simulação de evolução temporal da
condição de qualidade após implantação dos tratamentos é apresentada em tabela própria levando em consideração os
parâmetros DBO, OD, fósforo total e coliformes termotolerantes.  O uso do Sistema 1 vem de encontro às metas de alcance ao
enquadramento com relação às variáveis DBO e OD enquanto o Sistema 2 é indispensável para o alcance das metas de redução
de carga poluidora em relação ao coliformes termotolerantes e fosforo total.

Com vistas à identificação dos usos preponderantes, conflitos de uso, fontes potencialmente degradadoras e avaliação in loco
de parâmetros de qualidade foi realizado o trabalho de campo entre os dias 1909/2011 a 22/11/2011. As amostragens em
campo foram realizadas com auxílio de sonda multiparâmetro para avaliação da qualidade das águas “in loco”.  Na avaliação
“in loco” foram checados aspectos de paisagem, uso do solo e fatores de estresse ambientais e condições climáticas os quais
foram registrados em ficha de análise de campo. 

Os resultados dos dados de qualidade e as observações de campo somaram a outras variáveis de síntese analógica entre uso do
solo e uso da água, e essa análise, por sua vez, corroborou adicionalmente para a definição do enquadramento. A atividade de
campo teve como objetivos visitar 40 municípios da bacia, percorrer os cursos d´águas onde o uso é mais intenso, levantar
atividades estressoras, identificar in loco os usos preponderantes e possíveis conflitos e indicadores de fatores limitantes à
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efetivação do enquadramento. Durante esse trabalho foram realizadas as coletas de parâmetros com o uso de uma Mini Sonda
YSI Multi-parâmetro, através da qual foram levantados dados de temperatura, OD, condutividade elétrica, pH e amônia.
Adicionalmente as informações coletadas foram utilizadas para avaliação e elaboração da proposta de enquadramento.

Salienta-se no produto apresentado pelo Consórcio que também foi feita análise de dados de qualidade utilizando o banco de
dados do diagnóstico compreendendo o período entre 1997 a 2008 e 2009 a 2010.  A análise integrada dos dados contemplou a
modelagem matemática de qualidade da água e foram estabelecidos os parâmetros prioritários para acompanhamento da
evolução da qualidade das águas e efetivação do enquadramento, bem como construção das metas e programas do PDRH-
GD2.  Os programas e ações estão detalhados no Volume 2 do PDRH-GD2.

 

No volume próprio denominado Proposta de Enquadramento da UPGRH-GD2 estão dispostos todos os dados da classificação
dos corpos de agua da Bacia do Rio das Mortes e a discussão sobre o enquadramento da bacia. Os resultados de todas as
análises foram organizados em tabelas dinâmicas, as quais possibilitam verificar todos os dados analisados, coletados e sobre a
conclusão das modelagens realizadas que subsidiaram o enquadramento proposto:

 

Capítulo 1.4 - Levantamento com a identificação, localização e descrição dos aspectos ambientais dos trechos para o
enquadramento das águas na bacia. O relatório foi documentado com uso de fotos e descrição pormenorizada da
localização dos trechos. Os mapas de enquadramento dos trechos são apresentados por sub-bacias;

 

Quadro 7 – Tabela que contém dados síntese da proposta de enquadramento, com dados organizados por sub-bacia,
trecho, descrição do trecho, identificação dos usos preponderantes mais restritivos, proposta de enquadramento por
classe e justificativa;

 

Quadro 10 – Avaliação da condição da qualidade das águas nos trechos propostos para enquadramento;

 

Quadro 11 – Resultados da modelagem matemática da qualidade da água;

 

Quadro 12 – Seleção de parâmetros prioritários por sub-bacia a serem considerados na verificação do atendimento às
metas de qualidade estabelecidas;

 

Quadro 13 – Simulação da evolução temporal da condição de qualidade de corpos receptores de esgotos sanitários de
sedes municipais da bacia em relação aos parâmetros DBO, OD, fósforo total e coliformes;

 

Quadro 14 – Ações previstas e necessárias para efetivação do enquadramento.

 

Consoante ao acima exposto a proposta de enquadramento para a Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – UPGRH GD2 foi
desenvolvida segundo padrões estabelecidos na Resolução nº 91/2008 a atende aos critérios técnicos científicos.  O Plano de
Recursos Hídricos e a Proposta de Enquadramento da Bacia GD2 foram aprovados em 25 de outubro de 2013 pelo respectivo
Comitê de Bacia.

Conforme Parecer Técnico nº 04/2014 GPRHE/IGAM, de 07 de março de 2014, os produtos do Plano Diretor de Recursos
Hídricos e do Enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes foram acompanhados e avaliados pela equipe técnica
da Gerência de Planos de recursos Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água - GPRHE/IGAM, no período de 2011 a
2014. Informamos que a GPRHE é atualmente denominada Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos – GPLAN,
responsável pela emissão deste Parecer Técnico.

Salienta-se que o Parecer Técnico nº 04/2014 teve como objetivo apresentar a retrospectiva do processo de elaboração e
acompanhamento dos produtos contratados de forma a orientar a avaliação dos mesmos pela Câmara Técnica de Planos de
Recursos Hídricos - CTPLAN e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.  O Plano de Recursos Hídricos e a
Proposta de Enquadramento dos corpos d´água foram avaliados e aprovados pela CTPLAN em reunião documentada na Ata da
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27ª reunião, realizada em 11 de abril de 2014. A posterior avaliação e deliberação de aprovação pelo CERH está demonstrada
na Ata da 89ª reunião do plenário, realizada em 16 de setembro de 2014.

Em conformidade a Nota Jurídica IGAM. PROC.SISEMA Nº 066/2018, a externalização do ato administrativo do
enquadramento da bacia precisa cumprir todas as etapas e formalidades previstas na legislação.  A aprovação do
enquadramento deverá ser convalidada pelo Comitê de Bacia através de Deliberação Normativa específica a ser pautada
também na Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL para exame da legalidade e adequação à técnica legislativa.
Posteriormente a Deliberação Normativa deverá ser enviada ao Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.

 

III – CONCLUSÃO

 

Nesse contexto a Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos – GPLAN em cumprimento às suas atribuições elaborou a
Deliberação Normativa do Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes - UPGRH GD2 em
estrita equivalência à proposição estabelecida e aprovada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, a qual irá ser apreciada e
convalidada pelo respetivo comitê. Na sequência procedimental a Deliberação Normativa irá ser apresentada à CTIL e
posteriormente ao CERH para apreciação e deliberação desses órgãos colegiados.  A finalização do processo de
enquadramento dar-se-á com a publicação da Deliberação Normativa após disposição dos órgãos colegiados acima citados.

 

É o parecer.

 

 

Maria Goretti Haussmann

Gestora Ambiental

 

 

Maria de Lourdes Amaral Nascimento

   Gerente de Planejamento de Recursos Hídricos
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APRESENTAÇÃO 

Os Planos Diretores de Recursos Hídricos – PDRHs são fundamentais tanto para viabilizar a implantação de outros instrumentos definidos em lei, quanto 

para utilização dos comitês e das agências na solução dos problemas das bacias. O PDRH incorpora informações e dados necessários aos profissionais 

que elaboram o plano, embasando e subsidiando as propostas de solução para os problemas encontrados na bacia, e, assim sendo, muitos desses dados 

e informações não são úteis no dia a dia do comitê, agência ou órgão gestor. Dessa forma, o Resumo Executivo do PDRH Rio das Mortes é uma síntese 

estratégica imprescindível e fundamental ao balizamento técnico, político-institucional e operacional das ações a serem desenvolvidas na Bacia, e que 

possibilita o entendimento das exigências, procedimentos operacionais, objetivos, metodologias e produtos expressos no PDRH. O Resumo Executivo do 

PDRH é, então, uma ferramenta sintética e objetiva, de fácil compreensão e manuseio, que em muito contribuirá para conduzir os árduos trabalhos das 

organizações gestoras; subsidiar instâncias decisórias políticas e financeiras, de forma a viabilizar a implementação de programas e ações prioritárias na 

Bacia; e fornecer subsídios aos proponentes que, em sintonia ao CBH Vertentes do Rio Grande, venham a manifestar interesse em elaborar projetos a 

serem encaminhados ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – 

FHIDRO. 

O Resumo Executivo do PDRH Rio das Mortes foi estruturado da seguinte forma:  

 Contextualização: Apresenta a atual situação do planejamento de recursos hídricos no estado e na Bacia do Rio das Mortes; o histórico do 
processo de elaboração do PDRH Rio das Mortes; seus objetivos gerais e específicos; e as expectativas para a próxima atualização da versão 
completa do PDRH; 

 Síntese da análise diagnóstica do PDRH: Apresenta o padrão vigente dos componentes físicos, socioeconômicos e ambientais; o 
enquadramento dos corpos d’água e a caracterização dos recursos hídricos; e os problemas e potencialidades da Bacia; 

 Síntese da análise prognóstica do PDRH: Apresenta a situação dos recursos hídricos, no cenário tendencial e uma visão de futuro; os cenários 
alternativos; e a compatibilização entre disponibilidades e demandas, e entre os interesses internos e externos à Bacia; 

 Síntese das propostas do PDRH: Apresenta as metas e diretrizes, ações e intervenções para transformação da realidade existente na realidade 
desejada; 

 Considerações Finais: Apresenta os resultados alcançados, as medidas não estruturais, as medidas estruturais e as diretrizes para a atualização 
do PDRH; 

 Anexos: Apresenta o detalhamento dos programas e ações indicadas no PDRH para o curto prazo. 

O volume é acompanhado de um DVD-ROM com a versão completa do PDRH Rio das Mortes aprovada pelo CBH Vertentes do Rio Grande. 

__________________________________________________________________________________  

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande – CBH Vertentes do Rio Grande 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

―A água é um bem de domínio público, ou seja, pertence ao povo e deve servir para o uso de todos. Assim sendo, é direito da população utilizá-la, o que, 

consequentemente, acarreta deveres para sua utilização e preservação‖. ... ―Cuidar da água significa cuidar da própria vida e, acima de tudo, buscar uma 

convivência harmônica com a natureza.‖ (MACIEL, 2000). 

Ainda conforme o autor, durante muitos anos prevaleceu o ―use e abuse‖, e os problemas socioambientais se avolumaram e avolumam a cada momento, 

sendo refletidos direta e indiretamente sobre os recursos hídricos. A falta de educação na super utilização do recurso; a inexistência ou ineficiência de 

sistemas de captação e distribuição dentre outras situações de consumo excessivo, levam a perdas expressivas, ao desperdício e, consequentemente, à 

escassez. O descuido no descarte de águas servidas, de esgotos sanitários, de embalagens de agrotóxicos, de resíduos diversos, e outros tantos fatores, 

condenam as águas à poluição, à ―escassez‖ pela falta de qualidade que a inutiliza para o uso e consumo. Estas pressões negativas tornam premente a 

adoção de mecanismos e instrumentos que anulem, mitiguem, e previnam as alterações sobre os recursos hídricos, como os expressos na Lei Federal nº 

9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A Lei Federal nº 9.433, é um importante marco no Brasil no que se refere ao processo de gestão dos recursos hídricos. Ela cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, e torna obrigatória a elaboração de planos de recursos hídricos, entre eles o Plano Diretor de Bacias Hidrográficas- 

PDRH.  

O PDRH é a referência programática para a Bacia, onde são atualizadas as informações regionais que servirão de diretrizes para a implantação dos 

demais instrumentos, também expressos na Lei, como o enquadramento de uso e qualidade, a outorga de exploração e a cobrança. Tais informações 

influenciarão, também, a tomada de decisão naquele espaço, e possibilitarão definir, com clareza, as ações para o uso racional e sustentável dos recursos 

hídricos da região, como preceituado pela Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos. 

A Bacia do Rio das Mortes, apesar de sua grande importância para o Estado de Minas Gerais, não contava com qualquer instrumento de normatização ou 

que oferecesse diretrizes para a gestão dos recursos hídricos ali incluídos. Com essa finalidade, CBH Vertentes Rio Grande, se mobilizou, juntamente 

com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, para a realização do PDRH Rio das Mortes, no sentido de se consolidar o planejamento de ações 

voltadas ao enfrentamento dos principais problemas de qualidade e disponibilidade de recursos hídricos nessa Bacia.  

O PDRH Rio das Mortes foi elaborado pelo Consórcio ECOPLAN-LUME-SKILL seguindo o Termo de Referência – TR, expresso no Edital de 
Concorrência nº 05/2010. Os produtos foram elaborados e adequados considerando os anseios do CBH Vertentes do Rio Grande; dos atores envolvidos e 
da sociedade em geral, demonstrados durante as reuniões públicas e reuniões com o Grupo de Apoio Técnico (GAT); bem como o cumprimento do 
objetivo geral do plano:  

―...produzir um instrumento que permita ao respectivo CBH; aos órgãos gestores dos recursos hídricos da bacia; e demais componentes do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos com responsabilidade sobre a Bacia gerirem de forma efetiva e sustentável os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos da bacia de modo a garantir o uso múltiplo, racional e sustentável em benefício das gerações presentes e futuras‖. 
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E de seus objetivos específicos, quais sejam: 

 Estruturar a base de dados da Bacia GD2 relativa às características e situação dos recursos hídricos e demais feições com rebatimento sobre as 

mesmas, visando subsidiar a elaboração e implementação de um Sistema Integrado de Recursos Hídricos; 

 Definir as medidas necessárias para proteger, conservar, preservar, revitalizar, recuperar e promover a qualidade dos recursos hídricos com vistas à 

saúde humana, à vida aquática e à qualidade ambiental; 

 Estabelecer metas de melhoria da qualidade das águas, de aumento da capacidade de produção de água e de uma justa distribuição da água 

disponível na bacia hidrográfica, acordadas por todos os atores da mesma; 

 Fomentar o uso múltiplo, racional e sustentável dos recursos hídricos da bacia mediante avaliação e controle das disponibilidades e determinação das 

condições em que tem lugar o uso da água, em benefício das gerações presentes e futuras, levando em conta os planos setoriais, regionais e locais 

em andamento ou com implantação prevista na Bacia; 

 Integrar os planos, programas, projetos e demais estudos setoriais que envolvam a utilização dos recursos hídricos das bacias, incorporando-os ao 

PDRH dentro de suas possibilidades; 

 Articular as ações municipais envolvendo o uso e ocupação do solo com as diretrizes e intervenções relacionadas ao uso dos recursos hídricos; 

 Conceber ações destinadas a atenuar as consequências de eventos hidrológicos extremos; 

 Oferecer diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão dos recursos hídricos previstos em lei e contribuir para o fortalecimento 

do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos pela articulação e participação de todos os demais atores sociais e institucionais da 

Bacia ligadas à gestão dos recursos hídricos; 

 Apresentar um Plano de Ação, contendo um conjunto de metas a serem alcançadas no período de abrangência do PDRH, voltadas, entre, outros, para 

a revitalização, recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos e ambientais da Bacia do Rio das Mortes; 

 Apresentar proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais para a bacia estudada, bem como, plano de ações para efetivação do 

enquadramento; 

 Elaborar Programas de Proteção das águas subterrâneas, no âmbito da Bacia do Rio das Mortes. 

Em razão do PDRH ser um instrumento de planejamento contínuo e dinâmico e, em função do princípio das interações, admitir-se que ações e retroações 

futuras do ambiente natural e/ou antrópico possam conduzi-lo a resultados diversos daqueles inicialmente pretendidos/planejados, recomenda-se que 

PDRH Rio das Mortes seja atualizado, corrigido e revisto a cada 5 (cinco) anos, de modo adequá-lo para que continue alcançando os objetivos almejados. 

Obviamente, o presente Resumo Executivo do PDRH deve ser igualmente corrigido, revisto e adequado, a partir das alterações do PDRH. 
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2. SÍNTESE DA ANÁLISE DIAGNÓSTICA DA BACIA DO RIO DAS MORTES 

2.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

A Bacia do Rio Grande subdivide-se em 14 unidades de gestão de recursos hídricos: 8 em território mineiro e 6 em território paulista, sendo que a Bacia 

do Rio das Mortes constitui a Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) GD2, que faz limite ao sul, com a Bacia do Alto Rio 

Grande - GD1; a sudeste, com a do Rio Paraíba do Sul; a sudoeste, com a do Rio Verde - GD4; a noroeste, com a do Reservatório de Furnas - GD3; e, a 

norte, com a do Rio São Francisco - SF2 e SF3 (Figura 1). 

A Bacia do Rio das Mortes está localizada na Região do Sul de Minas, entre os paralelos 20º 30’ a 22º, latitude sul e 43º 30’ a 45º30’ longitude oeste, 

tendo como ponto mais alto, a nascente do Rio das Mortes, na divisa entre os municípios de Barbacena e Senhora dos Remédios, nas encostas da 

Mantiqueira, a aproximadamente 1.200 m de altitude; e como ponto mais baixo, a foz do Rio Jacaré, na Represa de Furnas, na divisa dos municípios de 

Campo Belo e Cana Verde, a aproximados 780 m de altitude.   

A área drenada da Bacia é de 10.533 km² , dividida em 10 Sub-bacias: as dos rios de primeira ordem, afluentes importantes do Rio das Mortes, Sub-bacia 

do Rio Elvas, Sub-bacia do Rio Carandaí, Sub-bacia do Ribeirão Barba de Lobo e Sub-bacia do Rio dos Peixes; as dos trechos da calha principal do Rio 

das Mortes e alguns dos seus afluentes diretos que compreendem a Sub-bacia do Alto Rio das Mortes, a Sub-bacia do Médio Rio das Mortes e a Sub-

bacia do Baixo Rio das Mortes; a Sub-bacia do Rio Jacaré; a Sub-bacia do Baixo do Alto Rio Grande, que compreende um pequeno trecho do Rio Grande, 

na GD2, antes de desaguar na Represa de Furnas; e a Sub-bacia do Rio do Cervo, afluente direto do Rio Grande (Figura 1).  

Nessa Bacia estão presentes terras de 42 municípios sendo que desses, 10 estão totalmente inseridos nela; 20 possuem somente parte do seu território e 

suas sedes nela inseridos; e 12 têm parte do seu território dentro da Bacia, mas a sede se encontra em outra UPGRH (Tabela 1).  

As áreas dos municípios são bastante dispares quanto à extensão territorial, variando de 3,5 km² em Santa Cruz de Minas, menor município da Bacia, a 

1.464 km² em São João del Rei o mais extenso. 
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Figura 1 - Bacia do Rio das Mortes
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Tabela 1 - Municípios e situação na Bacia do Rio das Mortes 

Município 
Área 

Sede Município 
Área 

Sede Município 
Área 

Sede 
ha % ha % ha % 

Carmo da Mata 35717,8 5,23 Fora Perdões 27065,7 61,53 Fora Ribeirão Vermelho 4925,1 99,66 Dentro 

Três Pontas 68979,4 5,80 Fora Resende Costa 61831,2 61,79 Dentro São Bento Abade 8040,3 99,69 Dentro 

Casa Grande 15772,7 7,62 Fora Ijaci 10524,6 64,41 Dentro 
Conceição da 

Barra de Minas 
27301,4 99,97 Dentro 

Nepomuceno 58255,3 19,79 Fora Antônio Carlos 52991,5 69,93 Dentro São Tiago 57240,0 99,98 Dentro 

Candeias 72051,2 23,33 Fora São João del Rei 146432,7 72,12 Dentro Bom Sucesso 70504,6 100,00 Dentro 

Santa Rita do 

Ibitipoca 
32423,4 25,87 Dentro Ressaquinha 18460,9 76,27 Dentro 

Santana do 

Jacaré 
10616,9 100,00 Dentro 

Ingaí 30559,15 28,14 Fora Lavras 56474,4 77,09 Dentro 
Santo Antônio do 

Amparo 
48888,5 100,00 Dentro 

Camacho 22300,1 29,96 Fora Oliveira 89729,4 79,53 Dentro 
Santa Cruz de 

Minas 
356,5 100,00 Dentro 

Campo Belo 52822,5 32,77 Fora Ibertioga 34624 86,06 Dentro 
Coronel Xavier 

Chaves 
14095,4 100,00 Dentro 

Luminárias 50014,3 36,19 Fora Carandaí 48573,3 91,33 Dentro Barroso 8207,0 100,00 Dentro 

Lagoa Dourada 47669,3 38,60 Dentro 
Carmo da 

Cachoeira 
50633,3 93,09 Dentro Dores de Campos 12484,2 100,00 Dentro 

Cana Verde 21272,1 44,89 Fora 
São Francisco de 

Paula 
31682,2 93,34 Dentro Ritápolis 40480,5 100,00 Dentro 

Nazareno 32912,8 46,19 Fora Barbacena 75918,6 96,81 Dentro Tiradentes 8304,7 100,00 Dentro 

Ibituruna 15310,6 49,90 Dentro Alfredo Vasconcelos 13081,5 99,62 Dentro Prados 26411,5 100,00 Dentro 

 

Segundo Nimer (1989), o clima tropical de altitude está presente nas áreas mais altas do relevo brasileiro, como na Serra da Mantiqueira e no Planalto do 

Alto Rio Grande, onde a Bacia está posicionada, o que lhe confere médias mensais entre 18C e 22C de temperatura que caracterizam esse clima. Os 

meses mais chuvosos são coincidentes com a primavera/verão (setembro a março) e os de estiagem, com o outono/inverno (abril a setembro). 

Na Serra da Mantiqueira, as temperaturas são mais amenas pelo efeito das altitudes, com temperaturas mínimas absolutas inferiores a 5C nos meses de 

maio a setembro, e inferiores a 0C nos meses de junho a agosto, quando as massas frias podem provocar geadas. Já nos vales fluviais e vales 

encaixados na região central da Bacia, onde são característicos os menores índices de pluviometria, as temperaturas no verão são mais elevadas, 

alcançando valores extremos de até 35C. 
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Em termos geológicos, a Bacia do Rio das Mortes se encontra na borda sul do Cráton do São Francisco na qual ocorrem rochas de duas das quatro 

grandes províncias litoestruturais em que se divide a Plataforma Brasileira: Província Tocantins, representada pela Faixa Brasília; e a Província 

Mantiqueira, com as faixas Ribeira e Araçuaí; ambas do embasamento cristalino, de natureza ígnea e metamórfica. Além dessas rochas ocorrem 

sedimentos quaternários associados às calhas de cursos d’água e coberturas cenozóicas.  

A análise dos tipos litológicos da Bacia do Rio das Mortes permite concluir que ali ocorrem dois tipos de aquíferos: os aquíferos granulares ou porosos; e 

os fissurados ou fraturados. 

Os aquíferos granulares ou porosos ocupam cerca de 2% da área da Bacia, o que representa 262 km2, esses fazem presentes na forma tipo areia, 

cascalho e argila das aluviões recentes e antigos, colúvios, depósitos de tálus e manto de intemperismo (regolito) das rochas regionais. Nas porções onde 

predominam areias e cascalhos, apresentam alta porosidade e elevada permeabilidade, o que lhes confere boa favorabilidade para a captação de água 

subterrânea. Já nas porções onde predominam as frações sílticas ou argilosas, tendem a mostrar características de pouca permeabilidade, entretanto, 

mesmo na condição de pouco permeável, esse sistema permite infiltração das águas de chuvas, acumulando-as e transmitindo-as de forma lenta, mas 

contínua, o que minimiza os efeitos das perdas provocadas pelo escoamento superficial e pela evaporação.  

Os aquíferos porosos têm elevado potencial de vulnerabilidade aos efeitos dos agentes poluidores, especialmente nas zonas em que o nível d’água se 

encontra mais próximo da superfície. Outro fator que controla a vulnerabilidade do sistema é a sua composição granulométrica, de forma que a 

vulnerabilidade será tanto maior quanto mais elevada for a participação de areias e menor o percentual de argilas em sua composição, reflexo direto da 

sua permeabilidade. 

O aquífero fissurado ou fraturado ocupa 98% da área total da Bacia do Rio das Mortes, o que representa 10.271 km2. Esses aquíferos apresentam baixa 

capacidade de armazenamento de água, apesar do elevado potencial de recarga, decorrente das espessas rochas intemperizadas onde se encontram 

armazenados importantes volumes de água da infiltração pluvial; e, em geral, elevada permeabilidade e transmissividade. Na Bacia esses aquíferos foram 

divididos em duas subunidades, considerando o principal tipo de rocha na qual foi desenvolvido.  

O sistema aquífero fissurado instalado em rochas quartzíticas/carbonáticas/xistosas ocupa uma área de 880 km², o que representa 8% da área da Bacia 

do Rio das Mortes. Sua distribuição ocorre em maior parte na porção central da Bacia, abrangendo os municípios de Carandaí, Barroso, Tiradentes, 

Prados, São João del Rei e Coronel Xavier Chaves, além de diversas faixas no extremo Sudoeste da área, município de Carmo da Cachoeira, e estreita 

faixa nos municípios de Ibituruna, Bom Sucesso e São Tiago. As águas desse meio aquífero cárstico e cárstico fissurado pode se constituir numa 

alternativa de abastecimento de água de boa qualidade e quantidade para a população regional, valendo destacar que no município de Tiradentes está 

localizado o Balneário das Águas Santas, que pelo menos em parte, têm captações nesse sistema aquífero.  

O sistema aquífero desenvolvido em rochas cristalinas apresenta a maior expressão em área na Bacia do Rio das Mortes, ou seja, 9.392 km2, o que 

equivale a 89% da área total. No geral, o sistema aquífero em rochas gnáissicas aparece em todas as Sub-bacias consideradas nesse PDRH, mas é 
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particularmente representada nas Sub-bacias dos Rios Jacaré e do Peixe. Os poços perfurados nesse sistema e construídos com técnicas adequadas 

podem fornecer vazões satisfatórias para atender a demanda de propriedades rurais ou mesmo de pequenos núcleos populacionais, com água de boa 

qualidade, que, em geral, não exigem tratamento complexo e, portanto, têm menor custo que as águas superficiais. 

No que se refere a recursos minerais, a Bacia oferece um grande potencial para calcários como matéria prima do cimento e fertilizantes; granitos, 

migmatitos, charnockitos como rochas ornamentais e de revestimento; e cassiterita, como minério de estanho. Tem-se também a ocorrência de insumos 

para construção civil; minerais industriais como o quartzo e caulim; e ainda o ouro, ferro, manganês e níquel com destaque para o ferro de Bom Sucesso. 

Ressalta-se que a região Tiradentes - São João del Rei apresenta alto potencial para a exploração de água mineral e a Companhia de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (CODEMIG) conta com a concessão de lavra em Águas Santas, balneário atualmente arrendado pela iniciativa privada. Contabilizou-se 

também a concessão de lavra para três unidades de envase de água mineral, um requerimento de lavra e 4 autorizações de pesquisa desse bem mineral. 

A maior parte da Bacia do Rio das Mortes é compreendida pela unidade geomorfológica Planalto dos Campos das Vertentes sendo caracterizadas 

paisagens conhecidas como ―mares de morro‖. O relevo tem formas alongadas com topos convexos, onde surgem ravinamentos principalmente onde as 

rupturas de declive são mais acentuadas. 

No município de Bom Sucesso são encontrados relevos convexos alongados e encostas com intenso processo de ravinamento, com tendência a 

formação de voçorocas, e na porção central da Bacia, próximo ao município de São Tiago, as voçorocas são encontradas em diversos estágios, variando 

entre as ativas, em processo de ocupação por vegetação e as inativas já cicatrizadas. Muito desse processo erosivo se deve ao nível de alteração das 

rochas combinado com a elevada quantidade de mica e ausência de cobertura vegetal . 

As áreas de acumulação fluvial mais expressivas encontram-se no Rio Elvas, próximo a São João del Rei, e no Rio Jacaré, entre os municípios Campo 

Belo e Perdões, sendo a primeira entendida como uma planície fluvial, resultante de acumulação e propícia a inundações periódicas; e a segunda como 

um terraço fluvial, com leve inclinação, podendo apresentar ruptura de declive em relação ao leito do rio. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

A história da ocupação da região sul de Minas Gerais está ligada às bandeiras que desde o século XVI partiram de São Paulo rumo ao sertão em busca 

de ouro. No final do século XVII forasteiros que se dirigiam ao Norte saíam de São Paulo pelo ―Caminho Velho‖ e atingiam Minas. Este foi o caminho 

tomado por Fernão Dias Paes em sua ultima expedição, entre 1674 e 1681, a qual deu início ao povoamento da região, por meio de fazendas de 

abastecimento e pouso instaladas nas proximidades dos caminhos.  

No ano de 1701, Tomé Portes del Rei, proprietário de uma fazenda às margens do Rio das Mortes, criou e obteve o direito de passagem pelo rio, com o 

nome de Porto Real da Passagem, mais tarde denominado Arraial Novo, e, finalmente, em 1713, São João del Rei.  
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A região cresceu de forma desordenada com a formação de núcleos populacionais próximos, fato esse gerado desde o processo inicial de exploração das 

jazidas de ouro até o século XIX, quando, após a Independência estabeleceram-se mudanças importantes na região. 

Dentre essas mudanças, merecem destaque a criação de novos distritos, municípios e comarcas, incluindo aqueles inseridos na Bacia do Rio das Mortes, 

e também a modificação da tônica econômica que se volta às atividades agropecuárias. Ambas mudanças repercutiram e repercutem, até a atualidade, 

sobre os recursos hídricos, tanto em termos de qualidade, com alterações advindas de contaminações por agroquímicos, esgotos, lixos e dejetos, quanto 

de quantidade em razão de desperdícios em captações, ou aumento da demanda para uso em atividades produtivas e abastecimento humano de uma 

população que cresceu muito desde então. 

Os resultados da contagem da população que efetivamente residia na Bacia do Rio das Mortes, em 2010, apontaram 561.299 pessoas. Devido às 

principais sedes municipais terem ficado dentro do perímetro da Bacia, somando ao todo 30 municípios, em um total de 42, a população residente 

estimada, no interior, representa 72,6% da população do conjunto dos municípios. A população urbana estimada representa 88,2% e a população rural 

representa apenas 11,8%. Em vista disso, também a taxa de urbanização da população estimada também é elevada (88,2%), maior que a do conjunto dos 

municípios da Bacia e, portanto, também maior que a do conjunto dos municípios de Minas Gerais (85,3%). Os municípios com maior população foram 

Barbacena, Lavras e São João del Rei, uma vez que contam com suas sedes municipais no interior da Bacia. 

O conjunto dos municípios registrou uma taxa de crescimento de sua população total de 0,7% a.a. no período 2000/2010, taxa essa inferior à do conjunto 

dos municípios de Minas Gerais nesse mesmo período (0,9% a.a.). Comparativamente ao conjunto do Estado, os municípios da Bacia registraram uma 

taxa de crescimento da população urbana (1,2% a.a.) também menor que a de Minas Gerais (1,3% a.a.). Em relação à população rural, o conjunto dos 

municípios registrou taxa negativa mais elevada de -1,6% a.a., enquanto para o conjunto do Estado o valor é de -1,1% a.a. 

No conjunto dos municípios, as maiores taxas de crescimento da população foram registradas em São Bento Abade (2,0% a.a.), Tiradentes (1,9% a.a.) e 

Alfredo Vasconcelos (1,8% a.a.). Entre os municípios de maior porte populacional, Lavras registrou crescimento de sua população total de 1,6% a.a. e 

Barbacena de 1,0% a.a. 

Somente nove municípios registraram taxas de crescimento negativas de sua população total: Casa Grande, Luminárias, Cana Verde e São Francisco de 

Paula, com crescimento de - 0,1% a.a; Ibertioga e Conceição da Barra de Minas, com -0,2% a.a; Santa Rita de Ibitipoca, com, -0,7% a.a; Ritápolis , com -

1,0% a.a e Camacho, com a maior taxa registrada -1,1% a.a.. 
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Tabela 2 – População residente no conjunto dos municípios da Bacia do Rio das Mortes e nos recortes de municípios que definem o Polígono da Bacia 

(1991/2010) 

Municípios da 
Bacia do Rio 
dasMortes 

População Residente 

Urbana Rural Total 

Urbana (absoluta) Polígono 2010 Rural (absoluta) Polígono 2010 Total (absoluta) Polígono 2010 

1991 2000 2010 
Pop. 

Absoluta 
% 1991 2000 2010 

Pop. 
Absoluta 

% 1991 2000 2010 
Pop. 

Absoluta 
% 

Alfredo 
Vasconcelos 

2.382 3.148 4.031 4.031 0,8 1.957 1.953 2.044 2.035 3,1 4.339 5.101 6.075 6.066 1,1 

Antônio Carlos 3.473 5.931 7.826 7826 1,6 6.339 4.939 3.288 2.829 4,3 9.812 10.870 11.114 10.655 1,9 

Barbacena 83.319 103.669 115.568 115.568 23,4 16.635 10.457 10.716 9.975 15 99.954 114.126 126.284 125.543 22,4 

Barroso 16.274 17.731 18.979 18.979 3,8 740 628 620 620 0,9 17.014 18.359 19.599 19.599 3,5 

Bom Sucesso 12.418 13.659 14.194 14.194 2,9 4.054 3.405 3.049 3.047 4,6 16.472 17.064 17.243 17.241 3,1 

Camacho 1.160 1.302 1.458 0 0 2.654 2.231 1.696 381 0,6 3.814 3.533 3.154 381 0,1 

Campo Belo 39.809 45.592 48.626 0 0 4.718 3.595 2.918 817 1,2 44.527 49.187 51.544 817 0,1 

Cana Verde 2.990 3.191 4.068 1.449 0,3 2.612 2.473 1.521 417 0,6 5.602 5.664 5.589 1.866 0,3 

Candeias 7.100 9.172 10.206 0 0 6.509 5.289 4.389 1.433 2,2 13.609 14.461 14.595 1.433 0,3 

Carandaí 13.403 15.781 18.205 18.119 3,7 5.430 5.276 5.141 4.110 6,2 18.833 21.057 23.346 22.229 4 

Carmo da 
Cachoeira 

5.661 7.527 8.966 8.966 1,8 4.618 4.073 2.870 2.593 3,9 10.279 11.600 11.836 11.559 2,1 

Carmo da Mata 6.536 7.668 8.610 0 0 3.695 2.732 2.317 335 0,5 10.231 10.400 10.927 335 0,1 

Casa Grande 755 1.013 1.122 0 0 1.338 1.251 1.122 108 0,2 2.093 2.264 2.244 108 0 

Conceição da 
Barra de Minas 

2.203 2.674 2.793 2.794 0,6 1.695 1.347 1.161 1.161 1,7 3.898 4.021 3.954 3.955 0,7 

Coronel Xavier 
Chaves 

1.374 1.600 1.800 1.800 0,4 1.614 1.585 1.501 1.502 2,3 2.988 3.185 3.301 3.302 0,6 

Dores de Campos 6.036 7.170 8.457 8.457 1,7 1.219 1.179 842 842 1,3 7.255 8.349 9.299 9.299 1,7 

Ibertioga 2.456 3.175 3.457 3.457 0,7 2.398 1.965 1.579 1.165 1,8 4.854 5.140 5.036 4.622 0,8 

Ibituruna 1.944 1.987 2.485 2.485 0,5 628 768 381 183 0,3 2.572 2.755 2.866 2.668 0,5 

Ijaci 3.214 4.079 5.605 5.432 1,1 1.259 985 254 128 0,2 4.473 5.064 5.859 5.560 1 

Ingaí 1.223 1.469 1.630 0 0 1.175 1.025 999 377 0,6 2.398 2.494 2.629 377 0,1 

Lagoa Dourada 4.733 6.054 6.889 5.506 1,1 5.385 5.432 5.367 3.159 4,8 10.118 11.486 12.256 8.665 1,5 

Lavras 60.730 74.296 87.856 87.343 17,7 5.163 4.476 4.344 3.281 4,9 65.893 78.772 92.200 90.624 16,1 

Luminárias 3.104 3.734 4.166 0 0 2.089 1.748 1.256 572 0,9 5.193 5.482 5.422 572 0,1 

Nazareno 5.058 5.720 6.046 0 0 1.863 1.520 1.908 863 1,3 6.921 7.240 7.954 863 0,2 

Nepomuceno 14.580 18.116 19.936 315 0,1 9.489 6.706 5.797 890 1,3 24.069 24.822 25.733 1.205 0,2 

Oliveira 26.184 32.213 35.185 32.754 6,6 6.038 5.037 4.281 3.182 4,8 32.222 37.250 39.466 35.936 6,4 

Perdões 12.504 15.749 17.776 807 0,2 3.796 2.987 2.311 1.510 2,3 16.300 18.736 20.087 2.317 0,4 

Prados 4.247 4.988 5.936 5.935 1,2 3.124 2.715 2.455 2.454 3,7 7.371 7.703 8.391 8.389 1,5 
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Municípios da 
Bacia do Rio 
dasMortes 

População Residente 

Urbana Rural Total 

Urbana (absoluta) Polígono 2010 Rural (absoluta) Polígono 2010 Total (absoluta) Polígono 2010 

1991 2000 2010 
Pop. 

Absoluta 
% 1991 2000 2010 

Pop. 
Absoluta 

% 1991 2000 2010 
Pop. 

Absoluta 
% 

Resende Costa 6.029 7.629 8.776 8.478 1,7 3.677 2.707 2.137 1.328 2 9.706 10.336 10.913 9.806 1,7 

Ressaquinha 2.101 2.503 3.023 2.500 0,5 2.941 2.054 1.688 1.144 1,7 5.042 4.557 4.711 3.644 0,6 

Ribeirão Vermelho 3.220 3.312 3.543 3.543 0,7 394 309 283 282 0,4 3.614 3.621 3.826 3.825 0,7 

Ritápolis 3.289 3.502 3.407 3.407 0,7 2.464 1.921 1.518 1.516 2,3 5.753 5.423 4.925 4.923 0,9 

Santa Cruz de 
Minas 

5.582 7.041 7.865 7.865 1,6 356 1 - 0 0 5.938 7.042 7.865 7.865 1,4 

Santa Rita de 
Ibitipoca 

1.652 2.149 2.233 1.910 0,4 2.412 1.698 1.350 441 0,7 4.064 3.847 3.583 2.351 0,4 

Santana do Jacaré 3.435 4.163 4.428 4.428 0,9 401 245 179 179 0,3 3.836 4.408 4.607 4.607 0,8 

Santo Antônio do 
Amparo 

9.125 14.052 15.187 15.187 3,1 4.628 2.057 2.158 2.157 3,2 13.753 16.109 17.345 17.344 3,1 

São Bento Abade 2.175 3.452 4.238 4.238 0,9 381 285 339 338 0,5 2.556 3.737 4.577 4.576 0,8 

São Francisco de 
Paula 

3.419 4.152 4.651 4.651 0,9 2.733 2.381 1.832 1.511 2,3 6.152 6.533 6.483 6.162 1,1 

São João del Rei 66.700 73.785 79.857 78.590 15,9 6.047 4.831 4.612 3.548 5,3 72.747 78.616 84.469 82.138 14,6 

São Tiago 6.106 7.463 8.471 8.471 1,7 3.536 2.782 2.090 2.089 3,1 9.642 10.245 10.561 10.560 1,9 

Tiradentes 3.310 4.167 5.376 5.376 1,1 988 1.592 1.585 1.586 2,4 4.298 5.759 6.961 6.962 1,2 

Três Pontas 33.740 40.670 46.280 0 0 12.092 10.354 7.580 350 0,5 45.832 51.024 53.860 350 0,1 

Total 494.753 596.448 669.211 494.861 100 151.284 120.994 103.478 66.438 
 

646.037 717.442 772.689 561.299 100 

 

A análise econômica da Bacia, sob o ponto de vista do PIB municipal, mostra uma distribuição muito desigual da riqueza interna, resultando em maior 

concentração de população nos municípios com maior PIB.  

Em 2007, um PIB Municipal a preços de mercado de 6,58 bilhões de Reais, dos quais 18,1% (ou 1,19 bilhão) foram gerados em Barbacena e 15,6% (1,03 

bilhão) em Lavras. Entre os demais municípios, a maior participação registrada foi a de São João del Rei (726,5 milhões, representando 11,0%), seguida 

de Três Pontas (7,8%) e Campo Belo (5,9%). Esses cinco municípios concentram mais da metade do PIB (58,4%) e da população (52,6%) e um quarto da 

área territorial (25,0%). 

Numa faixa intermediária, R$ 1,61 bilhão do PIB da Bacia distribui-se de forma mais ou menos homogênea entre 10 municípios, os quais concentram 

cerca de um quarto do PIB (24,5%) e da população (25,3%), e 30,1% da área territorial. A maior participação no PIB foi registrada em Oliveira (4,4%) e a 

menor em Carmo da Cachoeira (1,4%). 
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No outro extremo, a menor fatia do PIB (17,1% — ou R$ 1,12 bilhão) ficou a cargo de nada menos que 27 municípios que reúnem 22,1% da população e 

45,0% da área territorial. Observa-se que o PIB se distribui de forma mais homogênea entre os municípios situados nessa faixa, variando de 1,2% em 

Dores do Campo a 0,2% em Casa Grande. 

A Bacia do Rio das Mortes, em seu conjunto, é classificada como ―Serviço / Indústria‖ tendo em vista que registra participação de 57,3% do setor serviços 

e 20,8% do setor industrial na composição do PIB Municipal somado dos 42 municípios, havendo uma situação de predominância econômica mais ou 

menos homogênea, conforme pode ser observado na Tabela 3. 

A atividade econômica de serviço está distribuída em 15 municípios, e está combinada com o setor industrial e o de impostos nas principais economias 

que são as de Barbacena, Lavras e São João del Rei. O setor industrial predomina, também em 15 municípios, enquanto que a agropecuária está 

distribuída em 20 municípios, com exclusividade em 17 deles. A participação da administração pública não é significativa, predominando em apenas dois 

municípios.  

Em termos de evolução recente do PIB Municipal, verificou-se que a Bacia apresentou taxa de crescimento anual positiva, no período entre 2002 e 2007, 

sendo o setor industrial o que mais contribuiu para o crescimento do PIB Municipal (7,60% a.a.). O setor agropecuário, ao contrário, influenciou na 

retração do PIB Municipal, visto que registrou taxas de crescimento negativo em mais da metade dos municípios - resultando na menor média das taxas 

entre os setores da economia da Bacia (0,80% a.a.). No setor de impostos verificaram-se variações significativas no desempenho dos municípios, 

registrando elevadas taxas de crescimento negativas e positivas, tais como -20,37% a.a. em Alfredo Vasconcelos e 59,90% a.a. em Ijaci. 

Tabela 3 - Categorização dos municípios da Bacia do Rio das Mortes e de Minas Gerais segundo critérios de predominância na composição do PIB Municipal 

(2007) 

Município-UF 
Categorias de Predominância 

Econômica 
Município-UF 

Categorias de Predominância 

Econômica 

Alfredo Vasconcelos Agropecuária Lavras Serviço / Indústria / Impostos 

Antônio Carlos Indústria Luminárias Agropecuária 

Barbacena Serviço / Indústria / Impostos Nazareno Indústria 

Barroso Indústria / Impostos Nepomuceno Agropecuária 

Bom Sucesso Agropecuária Oliveira Serviço 

Camacho Agropecuária Perdões Indústria 

Campo Belo Serviço / Indústria Prados Serviço / Indústria 

Cana Verde Agropecuária Resende Costa Serviço 

Candeias Agropecuária Ressaquinha Indústria 

Carandaí Indústria Ribeirão Vermelho Serviço 
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Município-UF 
Categorias de Predominância 

Econômica 
Município-UF 

Categorias de Predominância 

Econômica 

Carmo da Cachoeira Agropecuária Ritápolis Serviço / Agropecuária 

Carmo da Mata Serviço Santa Cruz de Minas Serviço 

Casa Grande 
Serviço / Administração Pública / 

Agropecuária 
Santa Rita de Ibitipoca Agropecuária 

Conceição da Barra de Minas Agropecuária Santana do Jacaré Serviço / Indústria 

Coronel Xavier Chaves Agropecuária Santo Antônio do Amparo Agropecuária 

Dores de Campos Indústria / Impostos São Bento Abade Agropecuária 

Ibertioga 
Serviço / Administração Pública / 

Agropecuária 
São Francisco de Paula Agropecuária 

Ibituruna Agropecuária São João del Rei Serviço / Indústria/Impostos 

Ijaci Indústria / Impostos São Tiago Misto 

Ingaí Agropecuária Tiradentes Indústria 

Lagoa Dourada Agropecuária Três Pontas Serviço 

Fonte: IBGE - PIB dos Municípios. 

O Quadro 1 apresenta a síntese e comentários dos principais produtos dos municípios da Bacia, por setores econômicos. 

Quadro 1 – Setores Econômicos e principais produtos 

Setor agropecuário 

Segundo o Censo Agropecuário, a Bacia contava, em 2006, com total de 900 mil ha de área nos estabelecimentos agropecuários, sendo que 507 mil ha 

comportavam pastagens (naturais e plantadas); 81 mil ha, matas e florestas naturais de preservação permanente; 76 mil ha, lavouras temporárias 

representavam; 30 mil ha, matas e florestas naturais; e 120 mil ha, lavouras permanentes. 

Tiradentes e Carmo da Mata concentravam as maiores proporções de áreas com pastagens, 85,3% e 76,7%, respectivamente. 

Prados e Coronel Xavier Chaves concentravam as maiores proporções de áreas com lavoura temporária, 31,5% e 26%, respectivamente. 

Três Pontas e Nepomuceno possuíam as maiores concentrações de áreas com lavouras permanentes, 44,3% e 36%, respectivamente. 

Lavoura Temporária: A produção total na lavoura temporária nos municípios da Bacia teve taxa de crescimento negativo (-0,85 a.a) passando de 

101.741 hectares plantados em 2001 para 94.994 ha em 2009.  

Milho em grão: É a primeira maior produção da lavoura temporária e representou 68,29% do total cultivado em 2001, e teve um aumento percentual 

passando para 69,88% em 2009. A área total plantada teve queda de 4,45%, passando de 69.474 ha para 66.381 ha em 2009.  
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Feijão: É a segunda maior produção da lavoura temporária, mas também apresentou taxa negativa de crescimento no período considerado (-1,36 a.a.). 

Carandaí e São João del Rei apresentaram maior participação em área plantada, nos dois períodos analisados (7,91% e 8,68% respectivamente) 

passando de 5,974 hectares plantados em 2001, para 8.118 hectares em 2009.  Em Cana Verde (14,5 a.a.), Prados (11,16 a.a.), Lagoa Dourada (10,92 

a.a.), São Francisco de Paula (8,14 a.a.), Tiradentes (8,07 a.a.) e Casa Grande (8,05 a.a.) houve crescimento um pouco mais significativo. 

Soja: Carmo da Cachoeira, Luminárias, São João del Rei e Três Pontas apresentaram áreas plantadas de soja, em 2009, observando-se que em 2001 

não havia registro deste plantio na Bacia. 

Trigo: Carandaí e São João del Rei cultivaram trigo em 2009. 

Lavoura Permanente: As áreas plantadas são ocupadas prioritariamente pelo café, seguidas de outros cultivos, como banana e laranja e tangerina. 

Café: É o principal produto da lavoura permanente da região. A maioria dos municípios que compõem a Bacia ocupa mais de 95% de sua área plantada 

com o cultivo do café. Em 2001 correspondia a 97,67% da área plantada e em 2009 houve aumento para 98,68%. Três Pontas é o município que possui 

a maior quantidade de terras plantadas, sendo que mais de 99% são ocupadas com café. 

Irrigação: Na Bacia do Rio das Mortes o total de estabelecimentos agropecuários que utilizam algum tipo de irrigação atinge 12.065 unidades. O método 

mais disseminado é a ―aspersão por outros métodos‖ (41,45%), seguido por ―outros métodos de irrigação‖ que se refere a regas manuais utilizando 

regadores, mangueiras, baldes, latões,etc. 

O município com maior número de estabelecimentos irrigados é Três Pontas (24,53% do total de estabelecimentos) sendo a ―aspersão por outros 

métodos‖ o tipo de utilização majoritário. Em seguida vem Barbacena, com 14,47% do total de estabelecimentos, e Carandaí com 14,36% do total de 

estabelecimentos. São João del Rei e Carandaí são os dois únicos que utilizam a técnica de pivô central (6,29% do total de estabelecimentos da Bacia). 

Pecuária: Oliveira foi o município com maior rebanho tanto em 1996 quanto em 2006, com 39.722 e 38.233 cabeças respectivamente. 

Avicultura: Foi o rebanho que apresentou maior número de cabeças (galinhas, galos, frangas, frangos e pintos), sendo 3.509.858 cabeças, em 1996, e 

4.029.449 cabeças, em 2006, apresentando taxa de crescimento de 1,39 a.a..Lavras detém 96,84% do total desse rebanho na Bacia. Em 2006, o Censo 

registrou 1.319.579 cabeças de aves em Barbacena, com taxa de crescimento considerável de 23,06%, para esse rebanho, no período de 1996 - 2000, 

representando 97,84% do total de rebanhos do município. 

Suinocultura: Oliveira se destaca com uma taxa de crescimento de 32,50%, saltando de 2.201 cabeças, em 1996, para 36.707 em 2006. 

Setor Industrial e de Serviços 

A atividade industrial e de serviços na Bacia do Rio das Mortes pode ser avaliada, da distribuição das pessoas ocupadas e do emprego formal. Em 

2000, foi registrado um total de 288.461 pessoas ocupadas na Bacia, sendo 26,9% desse total na atividade agropecuária e de exploração florestal.  

O emprego formal representava em 2010 um total de 144.692 pessoas, correspondentes a 50,2% do total de pessoas ocupadas em 2000. 

A atividade terciária é a responsável pelo maior número de pessoas ocupadas na Bacia, respondendo por 149.960 mil pessoas ocupadas, cerca de 52% 

do total de ocupados da Bacia, sendo a atividade de comércio a mais importante – 14,7% dos ocupados, seguida de serviços domésticos com 8,9% dos 

ocupados, sendo que a indústria da transformação foi responsável por 10,6% dos empregos distribuídos, e, a indústria da construção, por 7,9%. 

As atividades minerárias registram destaque para a extração de areia, cascalho e argila e lavra de minerais não metálicos; para as indústrias 

metalúrgicas e outras, relacionadas aos produtos de minerais não metálicos exceto fabricação de cimento. 

Em termos de emprego formal, Barbacena registrou um total de 25.374 empregos (17,5%), Lavras 24.378 (16,8%) e São João del Rei 18.634 (12,9%), 
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totalizando mais de 68,3 mil empregos (47,3%) distribuídos em 14.115 estabelecimentos (39,2%). O principal setor gerador de empregos nesses 

municípios, é o comércio seguido da indústria da transformação. 

Três Pontas, Campo Belo e Oliveira, concentraram respectivamente 7,5%, 6,8% e 6,1% do emprego formal na Bacia. Três Pontas registrou maior 

número de empregos na agropecuária (28,9%) e comércio (20,5%), Campo Belo no comércio (29,0%) e indústria da transformação (27,9%), e Oliveira 

na indústria de transformação (27,3%) e comércio (21,2%). Os demais municípios apresentaram participações bem inferiores, e a maior parte deles 

concentra maior número de empregos formais no comércio e na agropecuária, atividade essa que registra um considerável número de empregos formais 

na Bacia, totalizando, em 2010, mais de 16,6 mil empregos. 

Dentro da atividade agropecuária, o cultivo de café é o principal gerador de empregos (50,6% do emprego e 39,8% dos estabelecimentos); seguido pela 

criação de bovinos (17,9% do emprego e 31,7% dos estabelecimentos). Ambos constituem atividades muito pulverizadas em um grande número de 

estabelecimentos, e apresentaram médias de 4 e 2 empregos por estabelecimento. 

A indústria da transformação registrou 28,3 mil empregos, distribuídos em 3,0 mil estabelecimentos, com uma média de nove empregos por 

estabelecimento, tendo como grupo de atividade econômica mais importante, em termos de emprego formal na indústria da transformação, a Confecção 

de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (10,6%), que juntamente com os grupos Fabricação de calçados de couro, Fabricação de artefatos de 

couro, Tecelagem de fios de algodão, Fabricação de outros produtos têxteis reúne um total de 6.287 empregos formais (22,2% do total).  

O segundo grupo mais importante, em número de empregos formais, é a Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores (8,6%), que 

reúne um total de 6,4 mil empregos, considerando os grupos de atividades relacionados ao setor automotivo e metalmecânico. 

 

Analisando a Bacia quanto ao uso e ocupação dos solos, foram discriminadas e mapeadas cinco classes, que apresentam distribuição na Bacia e Sub- 

bacias, conforme mostrado na Figura 2. 
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                                                                                 Formações Florestais (matas);               Outras Formações Naturais (cerrado/campo); 

 

                                                                                 Outros Usos Antrópicos (Eucalipto, pasto, cultivo, etc.);                    Espelho d´água; 

 

                                                                                  Urbanização. 

Figura 2 - Distribuição da classes de uso nas Sub-Bacias e Bacia do Rio das Mortes. 

A classe ―Outros Usos Antrópicos‖ ocupa aproximadamente 85% da área total da Bacia do Rio das Mortes. Sabendo-se que essa classe é dominada por 

tipologias pastagens e agricultura, e em menor escala pelos reflorestamentos com Eucaliptus pode-se concluir que a pressão das atividades antrópicas é 

bastante intensa na Bacia. De acordo com os trabalhos de Ferreira e Ferreira (2009), essa pressão, na porção central da Bacia, ocorre sobre áreas com 

solos e relevos que favorecem aos processos erosivos. Essas alterações do solo impactam a dinâmica hidrossedimentológica, inferindo no ciclo 

hidrológico e na biodiversidade aquática. Resta dizer que as áreas reflorestadas com Eucaliptus, que tiveram representatividade em todas as Sub-bacias, 

apresentam grande demanda de água e o seu manejo acarreta alterações nos solos que também podem alterar a dinâmica hidrossedimentológica. 

A classe ―Formações Florestais‖ ocupa em torno de 10% da área total da Bacia, tendo na Sub-bacia do Alto Rio das Mortes sua maior expressão. Essa 

classe encontra-se bastante fragmentada, na forma de pequenas ilhas imersas na classe ―Outros Usos Antrópicos‖,  assim como a classe ―Outras 

Formações Naturais‖, traduzida pelos campos, que ocupam 4% da área total da Bacia. As tipologias dessa classe podem ser observadas principalmente, 

nas Sub-bacias do Ribeirão Barba de Lobo e do Rio Elvas; ao longo de toda Serra de São José e próximo a sede de São Tiago. 

A classe ―Espelho d´água‖, tem porcentagem inexpressiva no cômputo total da Bacia, embora na Sub-bacia do Baixo do Alto Rio Grande ela se destaque, 

representada pelas drenagens que desembocam no Rio das Mortes, em seus últimos quilômetros antes desse se encontrar com o Rio Grande. 

Sub-bacia Alto Rio das Mortes 

Sub-bacia Baixo do Alto Rio Grande 

Sub-bacia Baixo Rio das Mortes  

Sub-bacia Médio Rio das Mortes 

Sub-bacia Ribeirão Barba de Lobo 

Sub-bacia Rio Carandaí 

Sub-bacia Rio do Cervo 

Sub-bacia Rio dos Peixes 

Sub-bacia Rio Elvas 

Sub-bacia Rio Jacaré 
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A classe ―Urbanização‖ ocupa em torno de 1% da área total da Bacia, sendo que as principais manchas são a sede de Barbacena, seguida de Lavras e 

São João del Rei, localizadas nas Sub-bacias do Baixo do Alto Rio Grande, Médio Rio das Mortes e Alto Rio das Mortes, respectivamente. Uma 

característica encontrada nas áreas urbanas é o tamanho médio considerável, cerca de 100 ha, o que tem implicação direta sobre os recursos hídricos, 

principalmente, em função da carga orgânica presente nos efluentes despejados sem o devido tratamento.  

2.3  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Na Bacia do Rio das Mortes estão presentes três Unidades de Conservação (IEF), sendo uma da categoria de manejo ―Proteção Integral‖ e duas de Uso 

Sustentável (Figura 3); e 6 áreas indicadas como prioritárias para a conservação da biodiversidade (Fundação Biodiversitas), sendo uma de importância 

biológica Especial, uma de Extrema importância biológica, duas áreas de Muito Alta importância e duas de Alta importância biológica (Figura 3). 

Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, dos 900 mil ha de área nos estabelecimentos agropecuários presentes na Bacia, as APPs (áreas de 

proteção permanente) representavam cerca de 80 mil ha. 

Somando-se a esses 80 mil ha, de maneira pouco conservadora e otimista e desconsiderando as sobreposições, as APPs, UCs e Áreas de Conservação 

de Biodiversidade, com cerca de 260.000 ha, teríamos 340 mil ha de áreas protegidas, equivalendo a aproximados 30% da área total da Bacia. Esse total 

poderia ser considerado bom caso houvesse efetivamente a proteção desses espaços e eles estivessem homogeneamente distribuídos, o que não é 

verdadeiro, já que 85% da área da Bacia é ocupada por ―Outros Usos Antrópicos‖, pastos, cultivos, silvicultura, tendo como agravante a ocorrência de 

processos erosivos intensos, como os das sedes municipais de Bom Sucesso e Ibituruna que apresentam 165 voçorocas distribuídas por uma área de 252 

hectares, e 12 voçorocas em uma área de cerca de 36,5 hectares, respectivamente, de um total de 209 voçorocas mapeadas na área da Sub-bacia do 

Baixo Rio das Mortes. Na Sub-bacia do Médio Rio das Mortes, foram contabilizadas 347 voçorocas em uma área de 595 ha. Na Sub-bacia do Rio dos 

Peixes foram contabilizados 423 hectares de voçorocas e na Sub-bacia do Rio Jacaré mais 564 voçorocas mapeadas em uma área de quase 784 

hectares. 

Esses processos erosivos, frutos de práticas agrícolas inadequadas, aberturas e não conservação de estradas vicinais, exploração de recursos minerais, 

dentre outros, colaboram na degradação dos recursos hídricos a partir do carreamento de sedimentos para os cursos d'água.  

No que se refere a alterações hídricas, vale mencionar que nas cidades, às margens dos corpos d’água, ocorre a degradação acelerada pela retirada total 

das proteções ciliares, pela disposição de dejetos e lixo, que, juntamente com a precariedade/inexistência de drenagem urbana, resultam em inundações 

ribeirinhas, como as vivenciadas nas áreas urbanizadas de Barbacena, Dores de Campos, Santana do Jacaré e Carandaí, sendo que essa ultima também 

registrou a ocorrência de deslizamentos em um Bairro residencial (Bairro Vila Verde). 
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Figura 3 - Unidades de Conservação e Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade inseridas na Bacia do Rio das Mortes. 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES 

 
 

RESUMO EXECUTIVO DO PDRH RIO DAS MORTES – CONSÓRCIO ECOPLAN-LUME-SKILL  

PÁGINA | 18 

Com relação ao esgoto doméstico, a Tabela 4 apresenta a carência do sistema de esgotamento sanitário e de disposição final dos resíduos, que resulta 

em alterações substanciais na qualidade das águas da Bacia do Rio das Mortes. 

Tabela 4 – Fontes de poluição presentes na Bacia do Rio das Mortes. 

Municípios /                                                                      

Sub-Bacia 

Volume de esgoto (1000m³/ano) 
Carga 

remanescente 

DBO(Kg/dia) 

Corpo receptor de 

esgotos sanitários 

urbanos 

Resíduos 

Quantidade 

produzida 

kg/dia 

Destinação Final 

Produzido Coletado Tratado Lixão 
Aterro 

Controlado 

Aterro 

Sanitário/UTC 

(ton.) 

Alfredo Vasconcelos 133,5 133,5 0,0 217,7 Ribeirão Alberto Dias 1.500   x   

Antônio Carlos 296,1 281,3 0,0 422,6 Rio Bandeirinha 3.000   x   

Barbacena 4.681,6 4.213,4 117,1 6.131,4 Córrego Pinheiro Grosso 50.000     x 

Barroso 880,1 792,1 0,0 1.024,9 Rio das Mortes 10.000     UTC Reg. 

Dores de Campos 987,8 948,3 0,0 456,7 Córrego Patusca 4.000     UTC NR 

Ressaquinha 107,4 96,7 0,0 163,2 Ribeirão Ressaquinha 2.000     UTC Reg. 

Tiradentes 357,0 280,9 0,0 290,3 Rio das Mortes 5.000     UTC NR 

Alto Rio das Mortes 7.443,5 6.746,3 117,1 8.706,8  75.500 0 2 5 

Bom Sucesso 455,9 410,3 410,3 283,6 Rio Pirapetinga 10.000   x   

Ibituruna 290,2 290,2 0,0 134,2 Córrego do Engenho 3.000   x   

Baixo Rio das Mortes 746,2 700,6 410,3 417,8  13.000 0 2 0 

Carandaí 746,2 671,6 63,2 925,4 Córrego da Brígida 11.000   x   

Lagoa Dourada 263,1 236,8 0,0 372,0 Córrego Gamarra 4.000   x   

Prados 242,4 135,4 0,0 320,5 Córrego Central 3.000   x   UTC NR 

Rio Carandaí 1.251,7 1.043,8 63,2 1.617,9  18.000 0 3 0 

Carmo da Cachoeira 338,8 313,7 0,0 484,2 Ribeirão do Carmo 8.000   x UTC Reg. 

São Bento Abade 151,6 151,6 151,6 68,7 Córrego da Mina 2.200 x     

Rio do Cervo 490,4 465,3 151,6 552,9  10.200  1 1  1  

Conceição da Barra de 

Minas 
97,0 80,3 80,3 48,4 Rio das Mortes Pequeno 2.000   UTC Reg. 

Ribeirão Barba de Lobo 97,0 80,3 80,3 48,4  2.000     1  
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Municípios /                                                                      

Sub-Bacia 

Volume de esgoto (1000m³/ano) 
Carga 

remanescente 

DBO(Kg/dia) 

Corpo receptor de 

esgotos sanitários 

urbanos 

Resíduos 

Quantidade 

produzida 

kg/dia 

Destinação Final 

Produzido Coletado Tratado Lixão 
Aterro 

Controlado 

Aterro 

Sanitário/UTC 

(ton.) 

Coronel Xavier Chaves 84,2 84,2 0,0 97,2 Rio Mosquito 1.700     UTC Reg. 

Resende Costa 337,8 0,0 0,0 473,9 Córrego Tijuco 0 x     

Ritápolis 123,9 24,8 0,0 184,0 Rio das Mortes 0   x   

Santa Cruz de Minas 918,6 918,6 0,0 424,7 
Rio das MorteseCórrego 

Água Limpa 
0 x     

São João del Rei 3.953,0 3.162,4 0,0 4.312,3 Rio das Mortes 0 x   UTC NR  

Médio Rio das Mortes 5.417,5 4.190,0 0,0 5.492,1  3.700  3 1  2  

Ibertioga 120,5 120,5 120,5 56,0 Rio Elvas 1.000     UTC Reg. 

Santa Rita do Ibitipoca 78,2 70,4 0,0 120,6 Rio Elvas 0   x   

Rio Elvas 198,7 190,9  176,6  1.000  0 1 1  

Ijaci 654,5 589,1 530,2 131,0 Rio Grande 0 x     

Lavras 4.737,6 4.396,0 4.396,0 1.672,1 Ribeirão Vermelho 0 x     

Ribeirão Vermelho 163,2 163,2 0,0 191,3 Rio Grande 0 x     

Baixo do Alto Rio Grande 5.555,3 5.148,3 4.926,2 1.994,4  0  3 0  0  

Oliveira 4.109,6 4.109,6 0,0 1.900,0 Córrego Maria Carmem 0   x UTC NR  

Santana do Jacaré 173,1 155,8 0,0 239,1 Rio Jacaré 0 x     

Santo Antônio do Amparo 620,1 607,7 0,0 820,1 Córrego do Amparo 0   x   

São Francisco de Paula 169,4 169,4 0,0 251,2 Córrego Quebra Anzol 0   x   

Rio Jacaré 5.072,2 5.042,5 0,0 3.210,4  0 1  3  0  

São Tiago 308,7 263,8 263,8 183,6 Rio Sujo 0 x     

Rio dos Peixes 308,7 263,8 263,8 183,6  0  1  0  0 

Bacia Rio das Mortes 26.581,1 23.871,6 6.133,0 22.400,9  83.700 9  13  9  

Fontes dos dados: FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais - Classificação e Panorama Resíduos Sólidos Urbanos 2010; FEAM - Visitas Técnicas 

2010 – Municípios; Dados primários obtidos em entrevistas com operadoras das cidades - Referência - julho 2011; SNIS - Resíduos Sólidos Urbanos 2009 - Nenhum 

município apresentou relatório; Quantidade coletada e taxa de cobertura levantadas em visitas de campo. UTC Reg. – UTC Registrada. UTC NR – UTC Não registrada.
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2.4  ENQUADRAMENTO DE CORPOS DÁGUA 

O Enquadramento dos Corpos de Água segundo seus Usos Preponderantes apresenta-se como instrumento de gestão instituído pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos - Lei Federal 9.433/99. Segundo a legislação, o enquadramento tem por objetivos ―assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos‖ e "diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante 

ações preventivas permanentes". 

A proposta de enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes – GD2 orientou-se pela metodologia indicada na Resolução CNRH nº 

91/2008, sendo conduzida a partir das seguintes etapas: Diagnóstico, Prognóstico, Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e 

Programa para efetivação. Um extenso trabalho de campo possibilitou aprimorar o diagnóstico obtendo informações primárias quanto aos usos 

preponderantes das águas, conflitos de usos, fontes potencialmente degradadoras dos recursos hídricos e também pela avaliação in loco de alguns 

parâmetros de qualidade de água.  

Os estudos de enquadramento contaram com a ativa participação da população através das Consultas Públicas ocorridas nos dias 31 de maio e 01 de 

junho de 2012 nos municípios de Lavras e São João del Rei. Nessas oportunidades, estavam presentes além dos técnicos do Consórcio ECOPLAN-

LUME-SKILL, representantes do IGAM, representantes do CBH Vertentes do Rio Grande, representantes das prefeituras, ONGs, cidadãos das 

comunidades da Bacia e demais interessados no PDRH Rio das Mortes.  

Sob a ótica do enquadramento é importante salientar que a proposta de classificação dos corpos hídricos balizou-se na condição atual dos usos 

ocorrentes, nos usos futuros pretendidos e na reabilitação dos usos reprimidos, além dos estudos de modelagem da qualidade das águas, cujo objetivo foi 

avaliar os impactos do lançamento de cargas poluidoras, bem como analisar os cenários de intervenção (ações de tratamento de esgotos dos municípios) 

e as medidas de controle ambiental necessárias dentro da bacia, sempre almejando a melhoria ou manutenção da qualidade das águas visando a 

proteção dos usos. Nos pontos amostrados em campo foi promovida pela equipe técnica uma análise visual do local, somado a esta análise foi preenchida 

uma ficha com dados inerentes às condições climáticas, aspectos da paisagem, uso do solo, fatores estressadores e medições da qualidade da água com 

o uso da sonda multi-parâmetros. O cômputo das informações obtidas, de acordo com a metodologia supramencionada, auxiliou sobremaneira a analogia 

entre o uso do solo e o uso da água, relação de extrema importância para a definição do enquadramento proposto. Assim, utilizando-se das mesmas sub-

bacias do diagnóstico, foram propostos 131 trechos de enquadramento apresentados na Figura 4. 

Dos componentes considerados no PDRH-GD2 foram destacados aqueles diretamente vinculados às questões de maior relevância para efetivação do 

enquadramento das águas, assim como vários de seus programas nas condições estabelecidas no Plano ou ajustadas quando necessário. Ressalta-se a 

importância da implementação dos programas incluídos no plano de metas apresentados no Volume 2 do PDRH-GD2, tais como tratamento de resíduos 

sólidos domésticos, tratamento dos esgotos domésticos, combate à erosão em estradas vicinais, reflorestamento de nascentes e matas ciliares 

contribuirão para a melhoria da qualidade das águas, de forma que irão favorecer a efetivação do enquadramento. Ademais, o programa de capacitação e 

educação hidro-ambiental, que objetiva sensibilizar a sociedade quanto à preservação do meio ambiente e uso racional dos recursos naturais, e ações 
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complementares do Comitê de divulgação e debate do processo de enquadramento são essenciais para ampliar o conhecimento desse instrumento. 

Assim, os custos envolvidos na efetivação do enquadramento estão incluídos nos investimentos das ações do PDRH-GD2. 

 

Figura 4 - Proposta de Enquadramento da bacia do Rio das Mortes aprovada pelo CBH
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2.5  CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

2.5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Em termos de Tipologias Homogêneas, a Bacia do Rio das Mortes apresenta a predominância de áreas do Tipo 221, caracterizada por pluviosidade anual 

entre 1.000 mm e 1.500 mm; relevo ondulado, com declividade variando entre 8% e 20%; e terrenos com baixa capacidade de infiltração, com solos 

argilosos associados a substrato rochoso de baixa permeabilidade. 

No referente à fluviometria, para o estabelecimento das séries de vazões, foram 12 estações fluviométricas selecionadas para os estudos de 

disponibilidade hídrica da Bacia do Rio das Mortes (Figura 5). Acrescenta-se que os dados das estações apresentaram pouquíssimas falhas, o que 

resultou na não necessidade de preenchimento de falhas e extrapolação das séries de vazões para nenhuma das estações adotadas nos estudos 

hidrológicos. 

A disponibilidade hídrica de cada uma das 10 Sub-bacias da Bacia do Rio das Mortes foi definida a partir das curvas regionais obtidas das séries de 

vazões médias diárias das 12 estações fluviométricas utilizadas nos estudos hidrológicos, cujos valores em termos das vazões Q7,10, Q95 e QMLT são 

apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5 – Resumo da disponibilidade hídrica das Sub-bacias da Bacia do Rio das Mortes. 

Sub-bacias Área (km²) Q7,10 (m
3
/s) q7,10 (l/s.km

2
) Q95 (m³/s) q95(l/s.km

2
) QMLT (m³/s) qMLT(l/s.km

2
) 

Rio do Cervo 1.105,0 4,99 4,51 6,63 6,00 20,96 18,97 

Rio Elvas 866,6 3,76 4,34 5,04 5,82 16,33 18,85 

Ribeirão Barba de Lobo 562,9 2,28 4,06 3,10 5,51 10,48 18,63 

Alto Rio das Mortes 1.816,6 8,87 4,88 11,60 6,38 34,93 19,23 

Baixo do Alto Rio Grande 712,2 3,00 4,21 4,04 5,68 13,35 18,75 

Rio Carandaí 676,2 2,83 4,18 3,81 5,64 12,66 18,72 

Baixo Rio das Mortes 1.210,8 5,54 4,58 7,35 6,07 23,03 19,02 

Rio dos Peixes 511,6 2,05 4,00 2,79 5,45 9,50 18,58 

Médio Rio das Mortes 960,2 4,24 4,41 5,66 5,89 18,15 18,90 

Rio Jacaré 2.111,4 10,55 5,00 13,73 6,50 40,76 19,30 

 

A disponibilidade hídrica na calha principal do Rio das Mortes ao longo do seu percurso, foi estimada dividindo-o em três trechos, e, paralelamente, foi 

feita a estimativa da disponibilidade hídrica na calha principal do Rio Grande, dividindo-o em três pontos de controle, tendo como referência a AHE Funil.  

A Figura 6 apresenta a localização dos trechos e pontos e os resultados obtidos quanto à disponibilidade hídrica. 
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Figura 5 - Localização das estações fluviométricas
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Figura 6 - Disponibilidade hídrica na calha principal do Rio das Mortes
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Do ponto de vista legal, de acordo com o artigo 8º da Portaria IGAM nº 10 de 1998 a vazão de referência a ser utilizada para cálculo das disponibilidades 

hídricas no Estado de Minas Gerais corresponde à vazão Q7,10 (vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de recorrência).  

Como proposta inicial para o PDRH Rio das Mortes, recomenda-se a manutenção das vazões de referência atualmente adotadas pelo IGAM e pela ANA 

na análise dos pedidos de outorgas na bacia, ou seja, a vazão Q7,10 e Q95, respectivamente. 

A proposta de prioridades de usos para concessão de outorgas na Bacia do Rio das Mortes é a de respeitar as classes de usos de finalidade de maior 

importância, segundo a legislação estadual e federal de recursos hídricos. Assim, de acordo com a Lei Estadual nº 13.199, de 1999, (artigo 3º), na 

execução da Política Estadual de Recursos Hídricos de MG será observado ―...o direito de acesso de todos aos recursos hídricos, com prioridade para o 

abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas.‖ 

Quanto aos usos e demandas, as demandas totais retiradas nas Sub-bacias do Rio das Mortes somam uma vazão de 2,167 m³/s. Deste total, uma parcela 

de 26,3% da vazão total outorgada na Bacia do Rio das Mortes corresponde às outorgas da Sub-bacia do Baixo do Alto Rio Grande, sendo o Alto do Rio 

das Mortes a segunda Sub-bacia com maior vazão outorgada, representando 26,1% da vazão total outorgada (Tabela 6).  

Tabela 6 - Síntese das vazões outorgadas nas Sub-bacias e Bacia do Rio das Mortes 

Sub-bacia 

Vazão Outorgada (m³/s) x Classe de Uso 

 

Consumo 

Humano 

Dessedentação 

Animal 
Irrigação Industrial Total 

Alto Rio das Mortes 0,10595 0,00154 0,0336 0,4246 0,56569 

Baixo do Alto Rio Grande 0,0002 0,0027 0,25511 0,31125 0,56926 

Baixo Rio das Mortes 0,049 0 0 0,167519 0,216519 

Médio Rio das Mortes 0,0251 0 0,1028 0,0133 0,1412 

Ribeirão Barba de Lobo 0 0 0 0 0 

Rio Carandaí 0,043 0,0106 0,00776 0,0156 0,07696 

Rio do Cervo 0,0215 0 0,104736 0,0075 0,133736 

Rio dos Peixes 0 0 0 0,0476 0,0476 

Rio Elvas 0,01 0 0 0,00225 0,01225 

Rio Jacaré 0,149 0,001 0,212 0,043 0,405 

Bacia do Rio das 

Mortes 
0,403 0,016 0,716 1,032 2,167 

 

Em relação ao Balanço Hídrico, pode-se concluir que a Bacia do Rio das Mortes encontra-se em uma situação hídrica confortável, visto que em todas as 

Sub-bacias e trechos analisados as vazões retiradas são bem inferiores às disponibilidades hídricas, e até mesmo as vazões outorgáveis pelo IGAM (50% 

Q7,10) e pela ANA (70% da Q95). 

18.6%
0.7%

33.0%

47.6%

Distribuição da vazão outorgada por classe de uso - GD2

Consumo Humano 

Dessedentação Animal

Irrigação 

Industrial 
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Assim, no que diz respeito ao balanço hídrico quantitativo, ou seja, às demandas (retiradas) frente às vazões (ou volumes) das águas superficiais em 

períodos de "seca" (estiagem) dos cursos d'água, não foram identificadas regiões críticas para o atendimento dos usos atuais dos recursos hídricos na 

Bacia do Rio das Mortes.  

O Índice de Qualidade de Água - IQA, índice desenvolvido em 1970 pela National Sanitation Foundation (NSF) dos Estados Unidos, é amplamente 

utilizado no Brasil na gestão dos recursos hídricos. Compreende os seguintes nove parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, 

demanda bioquímica de oxigênio, fosfato total, nitrato, temperatura, turbidez e sólidos totais. Para o seu cálculo é utilizado um software desenvolvido pelo 

CETEC – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. O IQA varia de 0 a 100 e quanto menor seu valor, pior a qualidade da água relacionada à 

degradação por despejos orgânicos e microbiológicos, sólidos e nutrientes. As faixas de classificação são:  

 Excelente - 90 < IQA ≤ 100 

 Bom - 70 < IQA ≤ 90 

 Médio - 50 < IQA ≤ 70 

 Ruim - 25 < IQA ≤ 50 

 Muito Ruim - 0 < IQA ≤ 25 

A Figura 7 apresenta a distribuição do IQA no intervalo de 2003 a 2010 na área de estudo, notando-se predomínio da categoria Média. Foi registrado IQA 

Bom em todos os anos, mas com tendência de redução do percentual de ocorrência a partir de 2007. Exceto em 2003 e 2005, nos demais anos foi 

detectada a faixa Ruim, sendo que percentuais superiores a 20% foram observados em 2004, 2006, 2009 e 2010. 

Os principais agentes de degradação dos recursos hídricos superficiais identificados no diagnóstico da Bacia do Rio das Mortes foram os seguintes: 

esgoto sanitário, erosão, carga difusa (principalmente proveniente da drenagem urbana), atividades agrosilvipastoris, indústrias (sobretudo do ramo de 

metalurgia), mineração de minerais não metálicos e metálicos não ferrosos. 

O diagnóstico da qualidade das águas indicou a presença em todas as bacias de parâmetros característicos de poluição orgânica (coliformes 

termotolerantes), refletindo assim a falta de tratamento de esgoto na maioria dos municípios da GD2, associado ao escoamento do chorume proveniente 

da destinação final inadequada dos resíduos sólidos urbanos. Destaque para a bacia do Alto Rio das Mortes, onde concentram-se os maiores municípios 

da UPGRH GD2, em termos populacionais, em especial as piores condições de qualidade observadas no ribeirão Caieiro (Barbacena), que promove forte 

degradação na qualidade das águas do rio das Mortes a jusante da sua confluência. 
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Figura 7 – Evolução Temporal do Índice de Qualidade das Águas - IQA, 2003 a 2010 – Bacia do Rio das Mortes. 

 

Da mesma forma, alguns resultados das campanhas de monitoramento da qualidade das águas utilizados no diagnóstico da Bacia do Rio das Mortes, 

representaram a suscetibilidade à processos erosivos dos tipos de solos presentes na bacia, pela vulnerabilidade devido as formações naturais (sobretudo 

de cambissolos e latossolos), potencializada pelos impactos antrópicos: práticas agrícolas inadequadas, aberturas e não conservação de estradas vicinais, 

exploração de recursos minerais. 

Destaque para as estações de monitoramento localizadas na calha principal do rio das Mortes onde foram observados elevados teores de sólidos em 

suspensão totais, cor verdadeira, turbidez, e alguns contaminantes como manganês total, alumínio e ferro dissolvido, associados à exploração inadequada 

de rochas ornamentais e agregados para construção civil, resultando em processos erosivos, formação de dezenas de voçorocas, e carreamento de 

sedimentos para os cursos d'água.  

As margens dos corpos d’água sofrem, desta forma, um processo de deterioração acelerado pela precariedade das matas ciliares, resultando em 

inundações ribeirinhas. 
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2.5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Em termos de disponibilidade hídrica subterrânea, a Bacia do Rio das Mortes apresenta uma grande potencialidade em termos de reserva explotável, com 

destaque para as Sub-bacias do Alto Rio das Mortes e rio Jacaré. 

Entretanto, na bacia predominam como sistemas de aquífero as rochas gnáissicas e graníticas. As captações inventariadas indicam um meio com baixa 

favorabilidade hidrogeológica, sobretudo devido às grandes profundidades dos poços. 

Este grau de dificuldade (sobretudo econômico) de exploração das águas subterrâneas reflete no abastecimento das cidades. Na UPGRH GD2, dos 42 

municípios, apenas 15 apresentam manancial do tipo subterrâneo. Por outro lado, esta condição favorece uma maior preservação quali-quantitiva dos 

sistemas de aquíferos, responsáveis pela manutenção dos níveis de base dos cursos d'água nos períodos de estiagem. 

Conceitualmente, sendo a água subterrânea um componente indissociável do ciclo hidrológico, sua disponibilidade no aquífero relaciona-se diretamente 

com o escoamento básico da bacia de drenagem instalada sobre a área de ocorrência. A água subterrânea constitui, então, uma parcela desse 

escoamento que, por sua vez, corresponde à recarga transitória do aquífero. 

Nesse contexto, a disponibilidade hídrica subterrânea foi estimada a partir da separação do escoamento de base dos hidrogramas de algumas estações 

fluviométricas.  

A maioria dos poços tubulares cadastrados (231) se encontram em aquíferos fissurados. Como em aquíferos fissurados, que apresentam a maior 

expressão territorial, as áreas de descarga estão situadas, em geral, em cotas superiores às dos rios, como ocorre na bacia do rio das Mortes, a 

restituição desses sistemas aos rios não é influenciada pela variação dos níveis d’água nas drenagens superficiais e ocorre durante todo o ano 

hidrológico.  

Assim sendo, as drenagens superficiais comportam-se como rios efluentes, estando suas disponibilidades hídricas diretamente relacionadas às reservas 

dos aquíferos. 

Mesmo os rios sendo efluentes, constatou-se uma alta produtividade e capacidade de armazenamento do conjunto dos sistemas aquíferos que ocupam as 

bacias da UPGRH GD2, não obstante a predominância absoluta de aquíferos fissurados.  

Essas condições se revelam, sobretudo, nos altos percentuais de águas subterrâneas na composição do deflúvio total dos rios estudados, podendo 

contribuir com até 89% do escoamento total, como é o caso da porção representada pela estação fluviométrica Ponte do Rio do Peixe, localizada na bacia 

do rio dos Peixes, na cidade de São Tiago. Tudo isso decorre dos altos índices pluviométricos da região e da existência de um manto de alteração bem 

desenvolvido e de ocorrência generalizada em toda a área. 
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3. SINTESE DA ANÁLISE PROGNÓSTICA DO PDRH 

O cenário de tendências foi construído considerando as demandas hídricas identificadas para o cenário atual, a partir do qual, fez-se a projeção das 

demandas futuras e dos balanços hídricos quantitativos, com posterior análise das situações futuras relativas à quantidade de água disponível e utilizada. 

Os cenários foram projetados para o período de 20 anos, considerando o ano de 2010, como base e 2030, como último ano da projeção. Os valores 

projetados de demanda são apresentados para os quinquênios a partir de 2010, ou seja, os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030. 

O ano base de 2010 foi escolhido devido à proximidade do cenário atual, e por estarem disponíveis informações utilizadas para o cálculo das demandas, 

tais como as dos censos do IBGE. 

Os cenários projetados basearam-se no chamado cenário tendencial, ou seja, a projeção geométrica que extrapola para o futuro a tendência de evolução 

dos indicadores em um período recente para o qual se dispõe de mensuração. 

Assim, o cenário tendencial oferece basicamente uma ferramenta de projeção da tendência atual para o futuro, não devendo ser tomado como uma 

previsão, mas como um instrumento de prospecção e planejamento do futuro. Se o cenário tendencial fosse uma previsão com alto grau de confiabilidade, 

não seriam necessários cenários alternativos que buscam estimar as possíveis tendências que o sistema produtivo e econômico deverá seguir tendo em 

vista avaliações e expectativas produzidas a partir do cenário tendencial. 

3.1  PROJEÇÃO DA DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Avaliando os dados da Figura 8 e da Tabela 7, depreende-se que o tipo de demanda, na Bacia do Rio das Mortes, com maior participação na retirada em 

2010 era para abastecimento humano (1,063m3/s) seguida pela indústria (0,746m3/s). A demanda para irrigação era em 2010 a terceira em vazão de 

retirada, 0,613 m3/s, e a menor vazão de retirada era para a criação de animais com 0,245 m3/s. 

As projeções realizadas para 2030, levando em consideração o cenário tendencial, apontam para importantes modificações. A demanda total estimada em 

2,663 m3/s no ano de 2010, projetada segundo as taxas tendenciais utilizadas, passará, em 2030, para 3,121 m3/s, ou seja, um crescimento total de 

17,2%, por conta, principalmente, do crescimento da demanda por abastecimento humano (23,5%), industrial (22,1%) e da demanda de irrigação (11,2%). 

O único tipo de demanda que registrou prognóstico de redução da retirada é a destinada à criação animal (-9,4%). 
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Tabela 7 – Projeções de demandas por tipo de uso - Cenário Tendencial (m
3
/s) 

 
Figura 8 – Projeções de demandas por tipo de uso - Cenário 

Tendencial (m
3
/s) 

 

Criação Animal (m
3
/s) Indústria (m

3
/s) 

Sub-bacia 2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030 

Alto Rio das Mortes 0,040 0,035 0,031 0,027 0,024 0,425 0,446 0,469 0,493 0,518 

Baixo do Alto Rio Grande 0,022 0,021 0,019 0,017 0,016 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 

Baixo Rio das Mortes 0,034 0,032 0,030 0,028 0,026 0,168 0,176 0,185 0,195 0,204 

Médio Rio das Mortes 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,013 0,014 0,015 0,015 0,016 

Ribeirão Barba de Lobo 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rio Carandaí 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,016 0,016 0,017 0,018 0,019 

Rio do Cervo 0,024 0,022 0,020 0,019 0,017 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 

Rio dos Peixes 0,011 0,010 0,009 0,008 0,007 0,048 0,050 0,053 0,055 0,058 

Rio Elvas 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 

Rio Jacaré 0,060 0,066 0,072 0,079 0,086 0,043 0,045 0,047 0,050 0,052 

Total 0,245 0,238 0,231 0,227 0,222 0,746 0,781 0,822 0,864 0,906 

Abastecimento Humano (m
3
/s) Irrigação (m

3
/s) 

Sub-bacia 2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030 

Alto Rio das Mortes 0,308 0,326 0,346 0,366 0,388 0,034 0,033 0,033 0,033 0,033 

Baixo do Alto Rio Grande 0,193 0,210 0,229 0,249 0,270 0,151 0,152 0,153 0,154 0,156 

Baixo Rio das Mortes 0,027 0,027 0,028 0,029 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Médio Rio das Mortes 0,204 0,212 0,221 0,230 0,239 0,103 0,098 0,094 0,090 0,086 

Ribeirão Barba de Lobo 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rio Carandaí 0,049 0,052 0,055 0,058 0,061 0,008 0,010 0,013 0,016 0,021 

Rio do Cervo 0,029 0,030 0,032 0,034 0,036 0,105 0,1024 0,148 0,175 0,208 

Rio dos Peixes 0,014 0,015 0,015 0,016 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rio Elvas 0,025 0,026 0,026 0,026 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Rio Jacaré 0,211 0,218 0,225 0,233 0,240 0,212 0,202 0,193 0,184 0,176 

Total 1,063 1,119 1,18 1,244 1,311 0,613 0,619 0,634 0,652 0,680 
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3.2  PROJEÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS 

As estimativas das cargas poluidoras partiram das projeções populacionais e das demandas de abastecimento humano dos municípios, considerando o 

período de 2010 a 2030. Assim, a projeção de demanda de abastecimento humano foi convertida em vazão de esgotos sanitários, adotando um 

coeficiente de retorno de 0,80. 

Foram considerados somente os lançamentos de esgotos sanitários provenientes das áreas urbanas dos municípios, e suas cargas poluidoras foram 

estimadas em relação à demanda bioquímica de oxigênio (DBO), adotando-se uma concentração de 350 mg/l. 

Os resultados da evolução temporal das cargas de matéria orgânica, por Sub-bacia, entre os anos de 2010 e 2030, mostraram valores decrescentes de 

geração como pode ser visto na Figura 9 e Tabela 8. 

 Tabela 8 - Evolução da geração de carga 

 

Figura 9 - Evolução da geração de carga 

Sub-bacia 
Carga gerada (kg /dia) 

2010 2030 

Alto Rio das 

Mortes 
7.137,5 9.261,8 

Baixo Rio das 

Mortes 
715,5 907,4 

Rio do Cervo 470,2 680,1 

Ribeirão Barba 

de Lobo 
93,1 101,5 

Médio Rio das 

Mortes 
5.194,9 6.097,4 

Rio Elvas 190,6 206,3 

Baixo do Alto 

Rio Grande 
5.327,0 7.606,6 

Rio Jacaré 4.863,8 5.462,8 

Rio dos Peixes 296,0 381,4 

Rio Carandaí 967,9 1.208,9 

Total na Bacia 

do Rio das 

Mortes 

25.256,6 31.914,3 
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3.3  PROPOSTAS DE CENARIZAÇÃO 

A prospecção de cenários é uma atividade relevante para o planejamento por permitir a antevisão e a antecipação de decisões estratégicas voltadas à 

melhor gestão. A cenarização leva as instituições ao pensamento estratégico e à antecipação de decisões que as preparem para enfrentar de forma 

positiva os eventos futuros. 

Especificamente em relação aos recursos hídricos, a cenarização visa antecipar as demandas de uso, controle e proteção das águas de forma que a 

gestão destes recursos, valendo-se de instrumentos e da organização do sistema de gestão, contribua para a conservação desses recursos e para a 

racionalização do seu uso. 

Os cenários idealizados para a bacia do Rio das Mortes são os seguintes: 

 Cenário A: Cenário tendencial com manutenção dos níveis de crescimento similares aos atuais; e 

 Cenário B: Cenário com maior crescimento econômico em relação ao tendencial. 

O cenário A pressupõe que a economia dos municípios da Bacia evolua no mesmo ritmo das taxas de crescimento verificadas no cenário atual, refletindo, 

principalmente, o crescimento do mercado interno. 

O cenário B pressupõe que o cenário tendencial registrado nos municípios da Bacia deverá receber maior incremento de investimentos e de renda, por 

conta de um melhor desempenho geral da economia brasileira e mineira resultante do crescimento do mercado internacional. 

A Figura 10 e a Figura 11 apresentam a evolução por Sub-bacia do comprometimento da Q7,10 ao longo dos quinquênios comparando-se as vazões de 

referência Q7,10 com as vazões totais de retirada estimadas para os cenários em estudo. 

De uma forma geral, assim como na etapa de diagnóstico, o balanço hídrico para ambos os cenários de prognóstico continua indicando uma situação 

muito confortável das demandas frente à disponibilidade hídrica em todas as sub-bacias da Bacia do Rio das Mortes, considerando tanto o limite de vazão 

máxima outorgável adotado pelo IGAM (50% da Q7,10) quanto os limites definidos pela metodologia recomendada pela ONU (avaliando pela QMLT).  

A Sub-bacia que apresentou a maior relação percentual entre o somatório das demandas futuras (para os cenários tendencial e de maior 

desenvolvimento) e a vazão Q7,10 foi a do Baixo do Alto Rio Grande, com cerca de 16%, seguida pelo Alto Rio das Mortes, com 11%.  

O balanço hídrico a partir do Índice de Retirada da Água (metodologia aplicada pela ONU) demonstra que a situação dessas sub-bacias ainda é excelente, 

visto que a vazão retirada é inferior à 5% da QMLT.  
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Assim, no que diz respeito ao balanço hídrico quantitativo, ou seja, as demandas (retiradas) frente às vazões dos cursos d'água em períodos de "seca" 

(estiagem), não foram identificadas na Bacia do Rio das Mortes regiões críticas caracterizadas como de potencial de restrição e conflito pelo uso dos 

recursos hídricos, mesmo para horizonte de longo prazo (2030). 

  

Figura 10 - Evolução por sub-bacia do comprometimento da Q7,10 ao longo 

dos quinquênios para o cenário tendencial 

Figura 11 - Evolução por sub-bacia do comprometimento da Q7,10 ao longo 

dos quinquênios para o cenário com maior desenvolvimento 

Com relação à qualidade das águas, foram feitas simulações para as cargas poluidoras, através da modelagem, levando em consideração quatro 

diferentes cenários:  

 Cenário 01: Considerou-se as populações das sedes urbanas e condições de coleta e tratamento de esgoto atuais. 

 Cenário 02: Considerou-se as populações das sedes urbanas projetadas para o ano de 2032. Foram admitidos tratamentos de esgotos que já 

estão planejados para a bacia, bem como aqueles já existentes. 

 Cenário 03: Considerou-se as populações das sedes urbanas projetadas para o ano de 2032. Admitiu-se que todo o esgoto doméstico gerado 

seria coletado e tratado a nível secundário. 
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 Cenário 04: Considerou-se as populações das sedes urbanas projetadas para o ano de 2032. Admitiu-se que todo o esgoto doméstico gerado 

seria coletado e tratado a nível secundário e complementar para as sedes de Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João del Rei e Santa Rita 

do Ibitipoca a fim de atender ao enquadramento proposto. 

A Figura 12 apresenta os resultados da modelagem geral para os cenários propostos. Analisando-se o Cenário 01, que corresponde a situação atual de 

qualidade das águas e lançamentos de cargas poluidoras na bacia, verifica-se a necessidade de implantação de diversas Estações de Tratamento de 

Esgoto – ETEs. A grande maioria dos cursos d’água modelados apresenta Coliformes Termotolerantes compatíveis com as classes 3 ou 4, ditando o 

enquadramento real atual. Para os parâmetros DBO, P e OD, temos especial preocupação, quase que exclusivamente, com os trechos a jusante das 

sedes urbanas, onde a vazão de diluição do corpo receptor é pequena. 

Quando se analisa o Cenário 02, considerando-se a projeção populacional para o ano de 2032 e os pouquíssimos investimentos previstos em tratamento 

de esgoto para a bacia, a situação se agrava. 

O tratamento secundário, em 2032, com eficiência fixada em 60 % para a remoção de matéria orgânica e 90 % para Coliformes Termotolerantes, compõe, 

juntamente com a universalização da coleta e tratamento, o Cenário 03. Neste cenário a qualidade das águas da bacia apresenta enorme melhoria, para 

todos os parâmetros estudados, inclusive Coliformes. Entretanto, alguns trechos a jusante de sede urbanas, principalmente nos trechos altos dos cursos 

d’água, tendem a não atender a enquadramentos mais restritivos. Salienta-se que devem ser feitos estudos mais detalhados para estes trechos, visando 

identificar as medidas de controle ambiental que lhe são mais adequadas. 

Em relação ao cenário 04, foi proposta a adoção de um sistema complementar de tratamento de esgotos do tipo lagoas de maturação e infiltração lenta 

nos municípios de Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João del Rei e Santa Rita do Ibitipoca a fim de melhorar a qualidade das águas nos trechos 

que apresentaram desconformidades mesmo com a implementação do tratamento secundário (Cenário 03). Sendo assim, o cenário 04 propicia uma 

melhoria nos níveis dos parâmetros OD, DBO, P e Coliformes atendendo ao enquadramento proposto para a Bacia do Rio das Mortes. 
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Figura 12 – Resultados da Modelagem Geral
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4. PDRH: PROPOSTAS - SÍNTESE DAS PROPOSTAS DO PDRH 

4.1  PROGRAMAS 

Em geral, os Planos Diretores de Recursos Hídricos apresentam como alternativas para melhoria da oferta de água o aumento da vazão outorgável; 

proposição de locais para implantação de barramentos e reservatórios de acumulação e regularização de vazões; transposição de bacias; entre outras 

medidas já comentadas.  

No caso da Bacia do Rio das Mortes, destaca-se a influência dos reservatórios da UHE de Camargos / Itutinga (na GD1) e da UHE de Funil (na Bacia do 

Rio das Mortes), com grande capacidade de regularização da vazão do Rio Grande, além de outros de menor porte associados às PCHs. 

Importante salientar também que o balanço hídrico indicou uma situação confortável de atendimento das demandas atuais e futuras, mesmo para o 

cenário com maior desenvolvimento, e em um horizonte de longo prazo – 2030, acenando, em princípio, a não necessidade de proposição de soluções de 

incremento da disponibilidade hídrica na Bacia do Rio das Mortes. Porém, apesar dessa situação confortável, é preciso que se diga que as ações relativas 

à gestão e revitalização, mesmo nas áreas onde os saldos hídricos são positivos, não foram descartadas como instrumentos importantes e necessárias ao 

manejo das disponibilidades hídricas na Bacia. Estas foram acolhidas como essenciais à criação de um ambiente onde a responsabilidade sobre a gestão 

dos usos das águas se pretende coerente e racional.  

Diante do exposto, a questão da qualidade da água assoma como o tema mais importante, tendo como ênfase a redução das cargas poluidoras 

resultantes da falta de tratamento do esgoto sanitário nas sedes municipais incluídas na Bacia. 

O tratamento de esgotos, na situação atual do país, constitui um procedimento para o qual já existem opções altamente viáveis, do ponto de vista técnico 

e construtivo, e para o qual também existem linhas de financiamento amplas e abrangentes.  

Na questão do saneamento, a disposição adequada de resíduos também contribui para a diminuição de contaminantes e carga orgânica que são lançados 

nos cursos d’água. A implantação de aterros sanitários, devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente, incorpora um importante esforço na 

diminuição destas fontes de contaminação. 

Por fim, tem-se a questão das cargas difusas, oriundas, predominantemente, do meio rural, tanto de origem orgânica, quanto dos compostos agroquímicos 

(adubos e pesticidas). O uso adequado dos insumos rurais, bem como o tratamento dos dejetos animais, principalmente nas criações intensivas são 

ações necessárias e importantes nesta questão. 
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4.2  AÇÕES 

Como síntese das questões acima apreciadas, o PDRH Rio das Mortes indicou algumas ações para Bacia a seguir resumidas: 

 Ações de gestão para diminuição do consumo hídrico, notadamente relacionadas à redução de perdas no abastecimento público, como forma de 

atingir índices mais elevados de eficiência do serviço; 

 Ações de revitalização ou renaturalização do solo por meio de práticas conservacionistas propicia o controle da erosão e a conservação do solo e 

da água; 

 Ações de proteção e recomposição de nascentes e matas ciliares; 

 Ações de coleta e tratamento de esgoto, coleta e disposição adequada de resíduos sólidos domésticos e de saúde; 

 Ações de saneamento rural, controle de agroquímicos e tratamento de dejetos rurais; 

 Ações de gestão, com a implantação da agência da bacia e dos instrumentos de gestão, em especial a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 

educação hidro-ambiental e monitoramento. 

O total de investimentos previstos para a implementação das ações e dos programas que objetivam prevenir e/ou mitigar os problemas relacionados à 

demanda e qualidade das águas Bacia do Rio das Mortes, é de R$ 886.633.022,34, prevendo-se que: R$ 463.226.759,59 sejam distribuídos no primeiro 

plano (2015/2019); R$ 225.393.459,47 no segundo plano (2020/2024); R$ 105.749.970,90 no terceiro plano (2025/2029); e R$ 92.262.832,38 no quarto 

plano (2030/2034). 

A Tabela 9 apresenta os programas e ações propostos no PDRH do Rio das Mortes, associados ao cronograma físico e financeiro, os quais são descritos 

sinteticamente no item 6 - Anexos. 
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Tabela 9 - Programas e ações propostos no PDRH do Rio das Mortes 

Programa, plano, 

intervenção ou 

estudo 

1º Plano - 2015 - 2019 2º Plano - 2020– 2024 3º Plano – 2025 - 2029 4º Plano - 2030 - 2034 Plano Total 

Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta Total R$ 

Melhoria dos serviços 

prestados e redução 

de perdas 

300 L/ligxdia 5.389.137,60 180 L/ligxdia 2.309.630,40 - - - - 480 L/ligxdia 7.698.768,00 

Elaborar Planos 

Municipais de 

Saneamento de 29 

municípios 

6.160.000,00 

Atualizar Planos 

Municipais de 

Saneamento de 

30 municípios 

7.620.000,00 

Atualizar Planos 

Municipais de 

Saneamento de 

30 municípios 

7.620.000,00 

Atualizar Planos 

Municipais de 

Saneamento de 

30 municípios 

7.620.000,00 

Elaborar e atualizar 30 

Planos Municipais de 

Saneamento 

29.020.000,00 

Implantar sistemas de 

desinfecção em 114 

distritos e vilas 

228.000,00 - - - - - - 

Implantarsistemas de 

desinfecção em 114 

distritos 

228.000,00 

Estudos, pesquisas e 

monitoramento dos 

ambientes aquáticos 

Amostrar 60 córregos e 

40 pontos de rios e ovos 

e larvas, lagos marginais 

e determinar sua 

integridade biótica 

1.340.000,00 

Amostrar 60 

córregos e 40 

pontos de rios e 

ovos e larvas, 

lagos marginais 

e determinar sua 

integridade 

biótica 

1.340.000,00 

Amostrar 60 

córregos e 40 

pontos de rios e 

ovos e larvas, 

lagos marginais e 

determinar sua 

integridade 

biótica 

1.340.000,00 

Amostrar 60 

córregos e 40 

pontos de rios e 

ovos e larvas, 

lagos marginais 

e determinar sua 

integridade 

biótica 

1.340.000,00 

Amostrar 240 córregos e 

160 pontos de rios e ovos 

e larvas, lagos marginais 

e determinar sua 

integridade biótica 

5.360.000,00 

Monitoramento e 

gestão da 

balneabilidade 

Coletar e analisar 2.040 

amostras de água 
76.500,00 

Coletar e 

analisar 2.040 

amostras de 

água 

76.500,00 

Coletar e analisar 

2.040 amostras 

de água 

76.500,00 

Coletar e 

analisar 2.040 

amostras de 

água 

76.500,00 
Coletar e analisar 8.160 

amostras de água 
306.000,00 

Tratamento do esgoto 

sanitário 

Implantação em 17 

cidades 
367.634.908,27 

Implantação em 

13 cidades 
114.366.943,18 - - - - 

Implantação em 30 

cidades 
482.001.851,45 

Tratamento dos 

resíduos sólidos 

domésticos. 

Implantar aterros em 15 

municípios 
22.545.765,00 

Implantar aterros 

em 14 

municípios 

22.545.765,00 - - - - 
Implantar aterros em 29 

municípios 
45.091.530,00 

Construir e operar 9 

Unidades de Tratamento 

de Resíduos - UTC 

2.460.000,00 

Construir e 

operar 9 

Unidades de 

Tratamento de 

Resíduos - UTC 

2.460.000,00 - - - - 

Construir e operar 18 

Unidades de Tratamento 

de Resíduos - UTC 

4.920.000,00 
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Programa, plano, 

intervenção ou 

estudo 

1º Plano - 2015 - 2019 2º Plano - 2020– 2024 3º Plano – 2025 - 2029 4º Plano - 2030 - 2034 Plano Total 

Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta Total R$ 

Tratamento dos 

resíduos sólidos 

domésticos. 

Implantar ou melhorar a 

coleta seletiva em 15 

municípios 

832.000,00 

Implantar ou 

melhorar a coleta 

seletiva em 15 

municípios 

832.000,00 - - - - 
Implantar coleta seletiva 

em 30 municípios 
1.664.000,00 

- - - - 

Solucionar 

passivo 

ambiental em 15 

municípios 

8.049.720,00 

Solucionar 

passivo 

ambiental em 14 

municípios 

8.049.720,00 

Solucionar passivo 

ambiental em 29 

municípios 

16.099.440,00 

Controle da poluição 

de origem agrícola 

2385 estabelecimentos 

rurais utilizando alguma 

prática alternativa 

5.759.469,42 

2383 

estabelecimentos 

rurais utilizando 

alguma prática 

alternativa 

5.747.534,10 

2383 

estabelecimentos 

rurais utilizando 

alguma prática 

alternativa 

5.747.534,10 

2383 

estabelecimentos 

rurais utilizando 

alguma prática 

alternativa 

5.747.534,10 

9534 estabelecimentos 

rurais utilizando alguma 

prática alternativa 

23.002.071,72 

Controle da poluição 

orgânica de origem 

animal 

2075 estabelecimentos 

rurais utilizando 

tratamento de efluentes 

5.759.469,42 

2075 

estabelecimentos 

rurais utilizando 

tratamento de 

efluentes 

5.747.534,10 

2075 

estabelecimentos 

rurais utilizando 

tratamento de 

efluentes 

5.747.534,10 

2075 

estabelecimentos 

rurais utilizando 

tratamento de 

efluentes 

5.747.534,10 

8300 estabelecimentos 

rurais utilizando 

tratamento de efluentes 

23.002.071,72 

Poluição industrial, 

minerária e serviços 

50% das indústrias (142) 

com total atendimento 

aos parâmetros; 

Distribuição da cartilha 

nas 31 sedes; 

276.950,00 

70% das 

indústrias (199) 

com total 

atendimento aos 

parâmetros 

241.400,00 

90% das 

indústrias (256) 

com total 

atendimento aos 

parâmetros 

241.400,00 

100% das 

indústrias com 

total atendimento 

aos parâmetros 

241.400,00 

100% das indústrias com 

total atendimento aos 

parâmetros 

1.001.150,00 

Combate a erosão em 

estradas vicinais 

Implantar mecanismos 

de controle de erosão 

em 5675 quilômetros de 

estradas vicinais 

7.600.250,00 

Implantar 

mecanismos de 

controle de 

erosão em 5675 

quilômetros de 

estradas vicinais 

7.577.500,00 

Implantar 

mecanismos de 

controle de 

erosão em 5675 

quilômetros de 

estradas vicinais 

7.577.500,00 

Implantar 

mecanismos de 

controle de 

erosão em 5675 

quilômetros de 

estradas vicinais 

7.577.500,00 

Implantar mecanismos de 

controle de erosão em 

22700 quilômetros de 

estradas vicinais 

30.332.750,00 

Combate a erosão - 

Voçorocas 

Recuperar 545,50 

hectares de terras 

erodidas 

2.009.321,99 

Recuperar 584 

hectares de 

terras erodidas 

2.151.134,80 

Recuperar 584 

hectares de 

terras erodidas 

2.151.134,81 

Recuperar 539,8 

hectares de 

terras erodidas 

1.988.326,29 

Recuperar 2.253,30 

hectares de terras 

erodidas 

8.299.917,89 
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Programa, plano, 

intervenção ou 

estudo 

1º Plano - 2015 - 2019 2º Plano - 2020– 2024 3º Plano – 2025 - 2029 4º Plano - 2030 - 2034 Plano Total 

Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta Total R$ 

Revitalização de 

nascentes e matas 

ciliares incluindo 

implantação de 

bebedouros para 

animais nos trechos de 

classe Especial 

Reflorestar 2727,72 ha 
13.160.190,00 Reflorestar 

4.546,13 ha 
21.933.650,00 

Reflorestar 

6.364,66 ha 
30.707.110,00 

Reflorestar 

4.564,13 ha 
21.933.650,00 Reflorestar18.184,752 ha 87.734.600,00 

Regularização de 

vazões 2 pesquisas científicas 300.000,00 
2 pesquisas 

científicas 
300.000,00 

2 pesquisas 

científicas 
300.000,00 

2 pesquisas 

científicas 
300.000,00 8 pesquisas científicas 1.200.000,00 

Monitoramento, 

avaliação e controle 

dos impactos dos 

Eucaliptos balanço 

hídrico 

Publicar normativa e 

realizar primeiro 

monitoramento por 

imagem de satélite 

60.000,00 

Monitoramento 

por imagem de 

satélite e 

relatório técnico 

60.000,00 

Monitoramento 

por imagem de 

satélite e relatório 

técnico 

60.000,00 

Monitoramento 

por imagem de 

satélite e 

relatório técnico 

60.000,00 

Realizar 4 

monitoramentos por 

imagem de satélite com 

confirmação de campo e 

publicar normativa 

específica 

240.000,00 

Rede de Observação 

Hidrológica 

(complementação) 

Implantar 1 estação 

508.123,89 

Implantar 1 

estação 
508.123,89 

Implantar 1 

estação 
508.123,89 

Implantar 1 

estação 
508.123,89 

Implantar 4 estações 

2.032.495,56 

80 campanhas por 

estação 

80 campanhas 

por estação 

80 campanhas 

por estação 

80 campanhas 

por estação 

320 campanhas por 

estação 

Produção científica 

sobre a situação dos 

recursos hídricos 

2 pesquisas científicas 300.000,00 
2 pesquisas 

científicas 
300.000,00 

2 pesquisas 

científicas 
300.000,00 

2 pesquisas 

científicas 
300.000,00 8 pesquisas científicas 1.200.000,00 

Sistema de Previsão e 

Alerta de Enchentes 
1 sede urbana 152.500,00 2 sedes urbanas 305.000,00 2 sedes urbanas 305.000,00 1 sede urbana 152.500,00 6 sedes urbanas 915.000,00 
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Programa, plano, 

intervenção ou 

estudo 

1º Plano - 2015 - 2019 2º Plano - 2020– 2024 3º Plano – 2025 - 2029 4º Plano - 2030 - 2034 Plano Total 

Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta Total R$ 

Fontes alternativas de 

água subterrânea para 

abastecimento 

doméstico 

Divulgar sistemas de 

captações alternativas. 

Construir pelo menos 

dez captações. 

Criar cartilha com as 

técnicas construtivas. 

Avançar namobilização 

social. 

211.000,00 - - - - - - 

Divulgar sistemas de 

captações alternativas de 

baixo custo. 

Construir pelo menos dez 

captações alternativas na 

Bacia. 

Criar uma cartilha com as 

técnicas construtivas. 

Avançar namobilização 

social. 

211.000,00 

Gerenciamento dos 

recursos hídricos 

subterrâneos 

Instalar 10 poços e 

realizar análises 

trimestrais em 40 pontos 

de controle no primeiro 

ano hidrológico e 

estabelecer uma 

proposta para 

enquadramento das 

águas subterrâneas e 

plano de efetivação 

477.400,00 

Revisar o 

enquadramento 

e acompanhar o 

plano de 

efetivação 

- 

Revisar o 

enquadramento e 

acompanhar o 

plano de 

efetivação 

- 

Revisar o 

enquadramento 

e acompanhar o 

plano de 

efetivação 

- 

10 novos poços de 

controle instalados, 

realizar monitoramento e 

enquadramento e plano 

de efetivação 

477.400,00 

Reflorestamento com 

espécies nativas e fins 

econômicos 

Reflorestar 2639,94 ha 11.213.504,00 
Reflorestar 

4399,91 ha 
18.689.174,00 

Reflorestar 

6159,87 ha 
26.164.844,00 

Reflorestar 

4339,91 ha 
18.689.174,00 Reflorestar 17599,62 ha 74.756.696,00 

Apoio ao 

desenvolvimento 

sustentável do turismo 

Criar legislação 

específica. Caracterizar 

o turismo na região. 

Monitoramento dos 

empreendimentos 

980.000,00 

Realizar estudos 

prévios de 

infraestrutura e 

capacidade de 

carga 

2.520.000,00 

Prestar 

consultoria à 

criação e ao 

fortalecimento 

dos Conselhos 

Municipais de 

Turismo 

1.092.000,00 

Implantar a 

infraestrutura 

para o 

desenvolvimento 

da atividade 

turística na Bacia 

4.200.000,00 

Atrativos estruturados e 

cadeia produtiva do 

turismo desenvolvida na 

área da Bacia 

8.792.000,00 

Arranjo institucional - 6.963.600,00 - 6.963.600,00 - 6.963.600,00 - 6.963.600,00 - 27.854.400,00 
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Programa, plano, 

intervenção ou 

estudo 

1º Plano - 2015 - 2019 2º Plano - 2020– 2024 3º Plano – 2025 - 2029 4º Plano - 2030 - 2034 Plano Total 

Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta R$ Meta Total R$ 

Capacitação e 

educação hidro 

ambiental 

Organizar as ações, 

identificar parcerias, 

capacitação, difusão 

798.200,00 

Reforçar e 

incrementar as 

ações iniciadas 

767.500,00 

Reforçar e 

incrementar as 

ações iniciadas 

767.500,00 

Reforçar e 

incrementar as 

ações iniciadas 

736.800,00 

Reforçar e incrementar 

as ações iniciadas, 

avaliação de resultados 

3.070.000,00 

Monitoramento da 

qualidade de água 

para avaliação da 

condição - 

enquadramento 

Coletar e analisar 260 

amostras de água 
30.470,00 

Coletar e 

analisar 260 

amostras de 

água 

30.470,00 

Coletar e analisar 

260 amostras de 

água 

30.470,00 

Coletar e 

analisar 260 

amostras de 

água 

30.470,00 
Coletar e analisar 1.040 

amostras de água 
121.880,00 

Investimento 

PDRH Rio das 

Mortes 

1º Plano - 2015 - 2019 2º Plano - 2020 - 2024 3º Plano - 2025 - 2029 4º Plano - 2030 - 2034 Plano Total 

R$ 463.226.759,59 R$ 225.393.459,47 R$ 105.749.970,90 R$ 92.262.832,38 R$ 886.633.022,34 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos estudos realizados para o PDRH Rio das Mortes conseguiu-se estruturar uma ampla base de dados que foi desenvolvida por meio do produto 

do SIG Plano. Essa base de dados permitirá ao CBH Vertentes do Rio Grande e ao IGAM desenvolverem e promoverem a gestão da Bacia e, quando 

conveniente, a alteração e atualização dos estudos realizados. 

As medidas propostas pelo PDRH Rio das Mortes buscam proteger, conservar, preservar, revitalizar, recuperar e promover a qualidade dos recursos 

hídricos com vistas à saúde humana, à vida aquática e à qualidade ambiental, bem como garantir a quantidade de água para as diversas demandas 

projetadas. Todas as medidas têm como base a qualidade ambiental atual da Bacia identificada no diagnóstico, e as expectativas expressas nos 

prognóstico. Ressalva se faz com relação a meta de aumento da capacidade de produção de água para a qual se desenvolveram propostas de redução 

de consumo e consequentemente de aumento da disponibilidade de água (melhoria no índice de perdas, monitoramento e controle do plantio de eucalipto, 

melhoria da cobertura vegetal). 

Os usos múltiplos da Bacia foram identificados durante os estudos de enquadramento. Nos trabalhos realizados, encontraram-se usos destinados a 

abastecimento público, irrigação, recreação, pesca, aquicultura, preservação do ambiente e biota aquáticos, geração de energia, processos industriais, 

dessedentação animal, diluição de efluentes domésticos e industriais, dentre outros. A proposta de enquadramento atendeu à determinação legal de 

proteção aos usos mais nobres e preponderantes em termos de qualidade de água. Esse planejamento de usos e de qualidade de água foi alicerçado no 

conceito de solidariedade de bacia, ou seja, "os meus cuidados com as águas devem contribuir para com as necessidades dos usos de outros usuários, e 

os cuidados de outros devem possibilitar a minha utilização dos recursos hídricos". Um programa específico foi desenvolvido para a desinfecção das 

águas de abastecimento doméstico de localidades e aglomerados rurais que utilizam água in natura. 

As medidas propostas, assim como os horizontes de implementação das mesmas, levaram em consideração os projetos e programas setoriais, fossem 

eles de caráter desenvolvimentista ou de controle, assim como as previsões e especificidades locais ou regionais foram compatibilizadas às ações 

propostas e investimentos. 

O PDRH Rio das Mortes apresenta informações e instrumentos que propiciarão ao CBH Vertentes do Rio Grande e aos órgãos gestores a articulação com 

as ações municipais, tanto do ponto de vista de uso do solo, como de saneamento e educação ambiental e sanitária. Algumas medidas propostas para o 

uso do solo têm como premissa o envolvimento dos municípios na sua implementação. Cita-se como exemplo o Programa de Combate a Erosão em 

Estradas Vicinais, eminentemente de caráter municipal, como também o Plano Municipal de Saneamento, além de soluções para a destinação de 

resíduos sólidos e recuperação dos lixões existentes na Bacia. 

Os eventos hidrológicos extremos foram tratados no PDRH como medida de segurança aos usuários e comunidade das áreas impactadas. As medidas 

propostas foram concebidas do ponto de vista da prevenção e do alerta contra cheias; da melhoria da rede de observação hidrológica; como também de 

fomento à produção científica sobre a situação dos recursos hídricos a ser desenvolvida em parceria com universidades. Essas parcerias permitirão 
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preencher lacunas de conhecimento que propiciarão a melhoria substancial da gestão dos eventos hidrológicos críticos. 

A outorga de uso dos recursos hídricos, a cobrança, o enquadramento e o cadastro de usuários foram merecedores de diretrizes compatibilizadas com a 

realidade da Bacia. Com as informações do cadastro de outorgas do IGAM; e do cadastro de usos, desenvolvido no estudo de enquadramento, foi 

possível conhecer a realidade da Bacia do Rio dos Mortes com relação aos seus usuários. 

O PDRH Rio das Mortes inovou ao apresentar propostas sustentáveis que irão possibilitar, ao setor produtivo, alternativas de rendimentos menos 

impactantes. Cita-se, por exemplo, o fomento ao turismo sustentável, à gestão da balneabilidade e o reflorestamento com espécies nativas e com fins 

econômicos, esse último, em contraposição ao plantio crescente de eucaliptos que ocorre na Bacia. Essas propostas inovam ao proporem a "floresta 

patrimonial", cujo objetivo é fornecer madeira para os bens tombados nas cidades históricas, assim como a "floresta social" fornecendo lenha para as 

comunidades que ainda pressionam a vegetação nativa, ou seja, ao lado da necessidade de preservação deve caminhar a sustentabilidade econômica. 

Programas específicos para proteção das águas subterrâneas, no âmbito da Bacia do Rio das Mortes também foram apresentados no PDRH. Um deles 

voltado a soluções localizadas de problemas de escassez tendo como insumo a água subterrânea, e outro com o objetivo de desenvolvimento de uma 

rede de monitoramento e conhecimento dessas águas para, no futuro, desenvolver o enquadramento das mesmas. 

Quanto à gestão, no arranjo institucional apresentaram-se as alternativas possíveis e os prós e contras de cada uma delas. Um limitação financeira 

dificulta sobremaneira uma gestão independente da Bacia, o que motivou a indicação de uma gestão integrada com as demais unidades do Rio Grande 

além de uma integração das unidades Alto Rio Grande (GD1) e Rio das Mortes (GD2). 

Considerando as preocupações com a demanda futura, pode-se dizer que a Bacia possui uma situação confortável em termos de disponibilidade de água 

para a saciedade humana e de atividades econômicas, entretanto, há que se preocupar com o crescimento desordenado do plantio de eucalipto e por 

isso, são indicados estudos mais aprofundados sobre o efeito desse crescimento.  

Diante do exposto, o PDRH apresenta programas específicos para o monitoramento da relação área plantada com eucalipto x vazão, e seu controle, se 

necessário for. 

O PDRH Rio das Mortes é um documento conciso que permitirá aos órgãos gestores gerirem a Bacia de forma efetiva. As ações, medidas, intervenções e 

instrumentos disponibilizados pelo PDRH possibilitam garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos de forma racional e em benefício das gerações 

presentes e futuras. 
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6. ANEXOS 

6.1  PROGRAMA DE REDUÇÃO E COMBATE A PERDAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA BACIA DO RIO DAS 

MORTES 

OBJETIVO: Redução de perdas em sistemas distribuidores de água. 

INDICADOR: Perdas de água por ligação por dia. (Indicador SNIS - I051). 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E PROCEDIMENTOS: Avaliação do estado das redes, reservatórios e ligações domiciliares, quanto a vazamentos e 

dimensionamentos; controle de pressão e níveis; rapidez e qualidade dos reparos; gerenciamento quanto à repetição de falhas, seleção, instalação, 

manutenção, recuperação e substituição detubulações. Desenvolvimento da gestão comercial, abrangendo softwares adequados, políticas de contenção 

da inadimplência, redução de fraudes, cadastros técnico e comercial, macromedição e micromedição. Qualificação da mão de obra envolvida na operação 

e manutenção. Implantação da cobrança pelos serviços onde esta não existir. Geofonamento de segmentos de redes onde se fizer necessário.   

METAS: Atingir o patamar de 300 L/ligaçãoxdia até o ano de 2019 e 180 L/ligaçãoxdia até o ano de 2025 em todos os municípios da Bacia. 

LOCALIZAÇÃO E PRIORIDADES: As ações serão desenvolvidas nos sistemas de distribuição de água das sedes municipais, e em alguns distritos da 

bacia. As prioridades deverão ser para as cidades maiores e com indicadores mais altos, cujos impactos na redução dos consumos serão mais 

significativos. Serão previstos investimentos apenas nas localidades cujo indicador de perdas por ligação estiver acima de 180, num total de 9 cidades. 

Estão nessa categoria as cidades de Barbacena (Área de 40% da população operada pela COPASA) e Tiradentes. Todas as 7 cidades que não 

informaram este dado ao SNIS foram consideradas nessa categoria, porque isto denota deficiência na gestão e, portanto necessitam atuar sobre a 

eficiência operacional. São as seguintes: Barbacena (área de 60% da população que tem gestão municipal), Dores de Campos, Ibituruna, Ijaci, Oliveira, 

Santa Cruz de Minas e São João del Rei (área de 87% da população com gestão municipal). 

RESPONSÁVEIS: Gestores dos sistemas de abastecimento de água que podem ser: administração direta das prefeituras, autarquias municipais e a 

concessionária dos serviços. Para os sistemas de abastecimento previstos neste programa que tem gestão local do município, as ações devem ser 

implementadas pela administração direta ou autarquia municipal correspondente. Os sistemas de Barbacena (Área de 40% da COPASA) e Tiradentes 

deverão ter suas ações conduzidas pela COPASA. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Apesar do grande impacto previsível para as cidades com indicadores de perdas elevados, os investimentos podem se 

estender por vários anos. Dessa maneira, na elaboração do cronograma foi considerada a distribuição de 70% dos investimentos entre os anos de 2015 

até o ano de 2019 e 30% no período 2020/2024. O total de investimentos para este programa é R$ 7.698.768,00. 
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6.1.1. PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

OBJETIVO: Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. 

INDICADOR: Número de Planos Municipais de Saneamento concluídos. 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E PROCEDIMENTOS: Elaborar os planos municipais de saneamento para os municípios da Bacia do Rio das Mortes, conforme o 

artigo 19 da Lei nº 11.445/07. O plano deverá abranger os serviços de saneamento básico definidos pela Lei, como: ―conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e manejo das águas 

pluviais e drenagem urbanas‖. O Ministério das Cidades emitiu a Resolução Recomendada nº 75, em 2 de julho de 2009, que estabelece orientações 

relativas ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.  

METAS: Elaborar os Planos Municipais de Saneamento em 29 municípios da Bacia do Rio das Mortes até o ano de 2019 e fazer sua atualização a cada 

quatro anos. 

RESPONSÁVEIS: Prefeituras municipais, que deverão contar com o apoio do Ministério das Cidades, SEDRU, FUNASA, COPASA, IGAM (FHIDRO) e 

operadoras locais. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Na elaboração do cronograma considerou-se uma distribuição uniforme dos investimentos a partir do ano de 2015 até 

o ano de 2019. Em pesquisa junto ao mercado de serviços de consultoria, a elaboração do PMS tem um custo que varia de R$ 5,00 a R$ 20,00 por 

habitante, mas a elaboração do plano tem alguns custos fixos, tendo sido adotadas as seguintes faixas de custo: Até 8.000 habitantes, valor de R$ 

100.000,00 por município; de 8.001 a 15.000 habitantes, R$ 150.000,00 por município; de 15.001 a 20.000 habitantes R$ 200.000,00 por município; e 

acima dessa população aplica-se R$ 10,00 por habitante. Esta ação representa um investimento total de R$ 7.620.000,00, a cada período de cinco anos, 

com exceção do primeiro período que tem um investimento total de R$ 6.160.000,00 porque não inclui o PMSB de Barbacena. 

6.1.2. PROGRAMA DE DESINFECÇÃO DE ÁGUA DE VILAS E COMUNIDADES RURAIS PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

OBJETIVO: Implantação de dispositivos de desinfecção para atendimento à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

INDICADOR: Número de distritos e vilas atendidos com desinfecção. 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E PROCEDIMENTOS: No presente programa estão previstos os custos referentes à instalação de um abrigo e um clorador de 

pastilhas, em localidades que já possuem um sistema de captação e de distribuição de água. O clorador de pastilhas pode ser aplicado também na água 

de poços profundos e é recomendado para vazões de até 1,5 L/s (suficiente para atender a 1.080 habitantes). Como garantia de segurança adicional 

deverá ser construída uma cerca de arame farpado na captação de forma a evitar o acesso de animais. Está prevista uma área cercada quadrada com 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES 

 
 

RESUMO EXECUTIVO DO PDRH RIO DAS MORTES – CONSÓRCIO ECOPLAN-LUME-SKILL  

PÁGINA | 47 

10m de lado e um portão, que deverá ser provido de cadeado. 

METAS: Implantação de dispositivos de desinfecção para atendimento à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde em 114 vilas e distritos 

pertencentes aos municípios da Bacia até o ano de 2019. 

RESPONSÁVEIS: Prefeituras Municipais, autarquias municipais ou concessionárias dos serviços, que deverão contar com o apoio do Ministério das 

Cidades, SEDRU, FUNASA, COPASA, Secretaria de Estado da Saúde de MG e IGAM (FHIDRO). 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O dispositivo de desinfecção que vem sendo usado pela COPASA nos empreendimentos de saneamento rural 

apresenta um custo de R$ 1.000,00 por unidade, incluídos a aquisição e instalação do clorador de pastilhas e a construção do abrigo de proteção. A 

construção de cerca com perímetro de 10m, mais o portão de aço e cadeado, tem um custo de R$ 1.000,00. O total de investimento é de R$ 228.000,00. 

Na elaboração do cronograma foi considerada a realização dos empreendimentos na primeira etapa do plano diretor até o ano de 2019. 

6.2  PROGRAMA DE ESTUDOS, PESQUISAS E MONITORAMENTO DOS AMBIENTES AQUÁTICOS 

OBJETIVO: Preservação da biodiversidade aquática. 

INDICADOR: Para cada grupo de ambientes (rios, lagoas e córregos), no primeiro plano de cinco anos, será elaborado um índice de integridade biótica. 

Esse índice integra características da comunidade por meio de vários atributos (ou métricas), tais como: riqueza de espécies, presença de espécies 

exóticas, composição trófica, abundância dos indivíduos. É uma ferramenta de avaliação semi-quantitativa do ambiente, incorporando informações 

ecológicas em níveis de indivíduos, populações e comunidades. 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS: As ações estão programadas para ocorrer durante cinco anos: Ano 1 - Amostragem em córregos, 

análise dos dados em laboratório e elaboração das métricas (Índice de integridade biótica); Ano 2 - Amostragem em rio, análise dos dados em laboratório 

e elaboração das métricas (Índice de integridade biótica); Ano 3 - Amostragem de ovos e larvas e em lagoas marginais, análise dos dados em laboratório 

e elaboração das métricas (Índice de integridade biótica); Ano 4 - Amostragem em córregos, análise dos dados em laboratório e elaboração das métricas 

(Índice de integridade biótica) e Ano 5 - Amostragem em rio, análise dos dados em laboratório e elaboração das métricas (Índice de integridade biótica). 

Ao final do ano 1, será apresentado o diagnóstico do grau de preservação da Bacia com relação à ictiofauna, nos demais anos o relatório final consistirá 

também na análise das tendências observadas. 

METAS: Caracterização das tendências de mudanças, em curto, médio e longo prazo, na integridade da comunidade de peixes, incluindo rios, córregos, 

lagoas marginais e espécies migradoras (deriva de ovos e larvas), que podem estar refletindo mudanças no uso do solo, na qualidade da água e 

barramentos, incluindo um panorama geral da integridade da comunidade de peixes, nos últimos 20 anos. 
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RESPONSÁVEIS: Universidade Federal de Lavras com parceria da FUNDECC (Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural) e do CBH Vertentes 

do Rio Grande. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O programa é dividido em 4 planos (composto por 5 anos cada um), tendo inicio em 2015 e finalizando no ano de 

2034, sendo o custo total de R$ 5.360.000,00. 

6.3  PROGRAMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA BALNEABILIDADE 

OBJETIVO: Monitoramento das condições de balneabilidade através dos resultados da avaliação das condições sanitárias das águas.  

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O programa pretende avaliar as condições de balneabilidade em 34 pontos identificados na Bacia. Os parâmetros a 

serem avaliados serão os coliformes fecais termotolerantes e pH. Será realizada uma campanha semanal durante os 3 meses de verão, totalizando 12 

campanhas anuais.  

INDICADOR DO PROGRAMA: Amostras de água para avaliação da balneabilidade.  

INDICADOR TÉCNICO: Amostras de água para avaliação de Coliformes termotolerantes e pH conforme estabelecido pela CONAMA n º 274, de 29 de 

novembro 2000. 

LIMITE DE REFERÊNCIA DO INDICADOR DO PROGRAMA: 8.160 amostras de água em 34 pontos de balneabilidade. 

RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia e os parceiros: IGAM, SETUR, Ministério do Turismo, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Turismo e IBAMA. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Será realizada uma campanha durante os anos de 2015 a 2034. O custo por amostra de coliformes termotolerantes: 

R$ 29,00 e o custo por amostra de pH: R$ 8,50. Sendo o número de amostras necessário: 5520 de amostras de coliformes e 5520 de amostras de pH. 

Sendo assim, o custo para cada município e para cada sub-bacia se refere a quantidade de amostras que serão coletadas em cada ponto de recreação. O 

custo total do programa é R$ 306.000,00. 

6.4  PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTO SANITÁRIO 

OBJETIVO: Implantação e/ou complementação das redes de coleta e das unidades de tratamento de esgotos sanitários urbanas para atingir a 

universalização do atendimento e das metas do enquadramento.  

INDICADORES: Percentual de esgoto coletado e tratado. 
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METAS: Implantar sistemas completos de esgotamento sanitário ou complementar sistemas existentes com respectivo tratamento, como prioridade 1 até 

o ano 2019; e até o ano de 2024 a prioridade 2, completando 100% dos esgotos coletados e tratados nas sedes urbanas até o ano de 2024. 

LOCALIZAÇÃO E PRIORIDADES: As ações serão desenvolvidas nos sistemas de esgotamento sanitário das sedes municipais da bacia. Municípios 

incluídos na prioridade 1: Antônio Carlos, Barbacena, Carandaí, Carmo da Cachoeira, Ijaci, Lagoa Dourada, Oliveira, Resende Costa, Ressaquinha, 

Ritápolis, Santa Rita do Ibitipoca, Santo Antônio do Amparo, São Bento Abade, São Francisco de Paula, São João del Rei, São Tiago e Lavras. Municípios 

incluídos na prioridade 2: Alfredo Vasconcelos, Barroso, Bom Sucesso, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, 

Ibertioga, Ibituruna, Prados, Ribeirão Vermelho, Santa Cruz de Minas, Santana do Jacaré e Tiradentes. 

RESPONSÁVEIS: Gestores dos sistemas de esgotamento sanitário que podem ser: Administração direta da Prefeitura, Autarquias municipais ou 

concessionárias dos serviços. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: As cidades cujos estudos para efetivação do enquadramento indicaram a necessidade de tratamento de esgotos mais 

exigente foram classificadas na prioridade 1 com a previsão de realização dos investimentos no período 2015/2019. As demais cidades foram 

classificadas na categoria 2 com a realização no período 2020/2024. Para a definição dos valores de investimentos em estações de tratamento só foram 

excluídas as cidades que têm 100% do esgoto tratado, que é o caso de Bom Sucesso, Conceição da Barra de Minas, Ibertioga, Lavras, São Bento Abade 

e São Tiago. As que têm tratamento parcial foram consideradas como necessitando de uma ETE completa, como é o caso de Ijaci, Carandaí e Barbacena. 

O programa está previsto de ocorrer entre os anos de 2015 e 2024, sendo investido no total R$ 482.001.851,47. 

6.5  PROGRAMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

6.5.1 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 

OBJETIVO: Estudos, projetos e implantação de aterros sanitários nos municípios da Bacia. 

INDICADOR: Número de municípios atendidos com aterros sanitários. 

METAS: Implantar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos em 29 municípios, sendo 15 até o ano de 2019 e os 14 restantes até o ano de 

2024. O município de Barbacena foi excluído deste plano por estar lançando os seus resíduos em aterro situado em Juiz de Fora e já usufrui do ICMS 

Ecológico em função deste procedimento. 

RESPONSÁVEIS: Gestores dos sistemas de resíduos sólidos urbanos que podem ser: Administração direta da Prefeitura, Autarquias municipais ou 

concessionárias ou contratadas dos serviços. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Na elaboração do cronograma foi considerada uma distribuição uniforme dos investimentos a partir do ano de 2015, até 
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o ano de 2024. Para aterros sanitários o custo médio é de R$85,00 a R$100,00 por habitante, extraído de projetos diversos, e não varia significativamente 

com a faixa de população do município. Para o presente orçamento considerou-se o valor médio de R$ 90,00 por habitante, totalizando um investimento 

de R$ 45.091.530,00. Este valor inclui a aquisição do terreno, terraplenagem, impermeabilização das plataformas, balança e posto de controle 

administrativo, drenagem de chorume e gases, cercamento, construção de acessos, projetos, licenciamento e outros custos relacionados à implantação. 

6.5.2 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM (UTC) 

OBJETIVO: Implantação de Unidades de Triagem e Compostagem de lixo urbano em todos os municípios da Bacia.  

INDICADORES: Número de municípios com unidades de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos. 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E PROCEDIMENTOS: Implantação de unidades de triagem e compostagem – UTC em todas as sedes municipais na Bacia, 

ainda não atendidas por estas unidades, ou por consórcios regionais.   

METAS: Implantar unidades de triagem e compostagem em 18 municípios, sendo nove até o ano de 2019 e os nove restantes até o ano de 2024.  

RESPONSÁVEIS: Gestores dos sistemas de resíduos sólidos urbanos que podem ser: administração direta da prefeitura, autarquias municipais ou 

concessionárias dos serviços. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Na elaboração do cronograma considerou-se uma distribuição uniforme dos investimentos a partir do ano de 2013 até 

o ano de 2024 totalizando R$ 4.920.000,00. 

6.5.3 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO 

OBJETIVO: Implantação de coleta seletiva do lixo urbano em todos os municípios da bacia.  

INDICADORES: Número de municípios com coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos.  

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E PROCEDIMENTOS: Implantação de coleta seletiva em todas as sedes municipais na bacia. A coleta seletiva pode ser 

praticada em duas modalidades: Coleta seletiva ponto a ponto e Coleta seletiva porta a porta.  

METAS: Implantar coleta seletiva em 30 municípios, sendo 15 até o ano de 2019 e os 15 restantes até o ano de 2024. 

RESPONSÁVEIS: Gestores dos sistemas de resíduos sólidos urbanos que podem ser: administração direta da prefeitura, autarquias municipais ou 

concessionárias dos serviços. 
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CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Implantar coleta seletiva em 30 municípios, sendo 15 até o ano de 2019 e os 15 restantes até o ano de 2024. O 

investimento total do programa é de R$ 1.664.000,00. 

6.5.4 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS POR LIXÕES E ATERROS CONTROLADOS 

ABANDONADOS/DESATIVADOS 

OBJETIVO: Análise e recuperação das áreas degradadas por lixões abandonados. 

INDICADORES: Número de municípios com passivos ambientais de lixões.  

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E PROCEDIMENTOS: Análise e recuperação de áreas degradadas por lixões abandonados. As ações serão desenvolvidas nos 

locais dos lixões e/ou aterros controlados existentes dentro e fora da área urbana à medida que esses forem sendo desativados.  

METAS: Implantar a recuperação ambiental dos locais dos lixões abandonados em 29 municípios, sendo 15 até o ano de 2029 e os 14 restantes até o ano 

de 2034. 

RESPONSÁVEIS: Gestores dos serviços públicos de resíduos sólidos que podem ser: administração direta da prefeitura, autarquias municipais ou 

concessionárias dos serviços. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Abrange 29 municípios, sendo 15 até o ano de 2029 e os 14 restantes até o ano de 2034. O investimento total do 

programa é de R$ 16.099.440,00. 

6.6  PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DE ORIGEM AGRÍCOLA 

OBJETIVO: Redução da poluição de origem agrícola, com destaque para agroquímicos e os fertilizantes, e o estímulo dos produtores para a adoção de 

práticas alternativas para o controle de pragas e doença de plantas. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Conscientização do produtor quanto à forma correta e consciente de se utilizar os agroquímicos e fertilizantes; redução do 

deflúvio de partículas de solo contendo resíduos de defensivos e fertilizantes nos cursos de água; redução do risco de formação de processos 

eutrofizantes em corpos de água; redução na utilização de agrotóxicos; e redução dos riscos de intoxicação e contaminação humana pelos defensivos. 

Tais benefícios trazem melhorias para o produtor que ganha maior eficiência nas aplicações, reduz seu custo final, diferencia seu produto e melhora sua 

qualidade de vida. Além disso, serão beneficiados os demais usos das águas, tais como abastecimento doméstico, recreação e outros.   

RESPONSÁVEIS: Agência de bacia. Parceiros: EMATER, IMA, IEF, PMAmb - MG e IGAM. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O valor total do programa é R$ 43.362.499,95, referente ao valor do filme educativo das cartilhas, apoio técnico e 

outras despesas para o período de 2015 a 2034.  
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6.7  PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DE ORIGEM ANIMAL 

OBJETIVO: Redução da poluição de orgânica de origem animal e o estímulo dos produtores para a adoção de práticas para o tratamento de dejetos 

animais.  

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Redução da demanda bioquímica de oxigênio, manutenção da qualidade física, química e biológica das águas, maior 

aproveitamento do esterco, vindo a ser mais uma renda para o produtor, melhoria do meio ambiente, seja na qualidade do ar ou nas condições sanitárias, 

melhoria nas condições de higiene das instalações, devido à limpeza diária e redução na emissão de gases causadores do efeito estufa a partir da queima 

do biogás, o que promove uma serie de benefícios como: substituição da lenha e redução da necessidade de corte de árvores, redução dos odores 

desagradáveis, economia de gás de cozinha, entre outros benefícios.  

RESPONSÁVEIS: Agência de bacia. Parceiros: EMATER, IMA, IEF, PMAmb - MG e IGAM. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O total de investimento para o programa é de R$ 43.362.499,95, sendo que os investimentos serão distribuídos entre 

os anos de 2015 a 2034. 

6.8  PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO INDUSTRIAL, MINERÁRIA E DE SERVIÇOS (“SELO AZUL”) 

OBJETIVOS: Associar parâmetros não conformes encontrados nas amostragens das águas com possíveis fontes de contaminação de caráter industrial 

ou minerário, servindo como um direcionamento às indústrias quanto à eficácia de suas medidas de controle e tratamento da poluição, e indicando 

possíveis necessidades de ações para adequação de seus efluentes. Tal plano pode gerar uma certificação ambiental (para a qual sugere-se o nome de 

"Selo Azul") pelo Comitê da Bacia, no qual as indústrias em conformidade com os padrões exigidos pelo novo enquadramento recebem uma certificação 

de adequação de seus efluentes com a classe de qualidade do corpo receptor. No setor de serviços, objetiva-se a implantação de tecnologias mais limpas 

através da divulgação de cartilhas educativas.  

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O programa prestará suporte técnico para as pequenas e micro empresas na solução de problemas relacionados com a 

racionalização do consumo de água e controle de poluição e será apresentado no plano de efetivação do enquadramento. Serão realizadas a cada cinco 

anos, análises da qualidade das águas após a zona de mistura dos efluentes, a fim de se avaliar se estão sendo cumpridos os valores de emissão 

estabelecidos pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/08. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Conhecimento do parque industrial instalado na bacia e da carga de poluentes potencial e remanescente; sistematização de 

dados de monitoramento e automonitoramento; aumento na eficiência das ações de controle; aumento das fiscalizações ambientais, repercutindo na 

redução de cargas poluidoras emitidas pelo setor industrial; aumento do número de Declaração de Carga Poluidora apresentadas anualmente aos órgãos 

ambientais; melhoria gradativa da qualidade das águas, com atendimento integral às metas finais do enquadramento, especialmente quanto aos 

componentes tóxicos. Esse programa deverá ser desenvolvido com a participação dos usuários do setor minerário e industrial, FEAM, IGAM e Supram Sul 

de Minas.  
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RESPONSÁVEIS: Agência de bacia e FIEMG. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Foi estimado um valor de R$ 1.001.150,00 para o cenário de 20 anos (2015 a 2034). 

6.9  PROGRAMA DE COMBATE À EROSÃO EM ESTRADAS VICINAIS 

OBJETIVOS: Melhoria da infraestrutura das estradas (Implantação e manutenção adequada dos dispositivos de drenagens obedecendo a declividade da 

estrada, tipo e características do solo e índices pluviométricos) e melhoria da qualidade e assoreamentos nos cursos de água. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Contenção da erosão hídrica e melhoria da qualidade de água e assoreamento dos cursos d’água. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Elaboração de cartilhas, mapas e criação de banco de dados com fotos e coordenadas geográficas para 

acompanhamento da evolução dos procedimentos adotados. 

RESPONSÁVEIS: Prefeituras Municipais, Ruralminas e Agência de Bacia. Parceiros: EMATER, SENAR, CEMIG, DER, EMBRAPA, Sindicatos Rurais, 

Governo Estadual e Federal e ONGs. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Foi estimado um valor de R$ 30.332.750,00 para o cenário de 20 anos (2015 a 2034). 

6.10 PROGRAMA DE COMBATE A EROSÃO EM ÁREAS ANTROPIZADAS 

OBJETIVO: Combater os processos de voçorocamento na Bacia do Rio das Mortes, visando melhorar a qualidade e quantidade dos recursos hídricos. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Melhoria gradativa na qualidade hídrica; Aumento das disponibilidades hídricas; Redução do carreamento de sedimentos 

para os cursos d'água e reservatórios; Restabelecimento da relação solo-água-planta; e Aumento de área produtiva para o produtor rural. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O programa de combate à erosão (voçorocas) visa recuperar todas as voçorocas identificadas e mapeadas no estudo de 

Ferreira & Ferreira (2011). Para o desenvolvimento desse programa, será necessário que os técnicos do CBH Vertentes do Rio Grande entrem em contato 

com a EMBRAPA no intuito de firmar parceria e solicitar cooperação na aplicação da técnica de recuperação de áreas degradadas desenvolvida pela 

EMBRAPA Agrobiologia, denominada ―Como recuperar uma voçoroca a baixo custo‖. De acordo com esta metodologia é necessário realizar o controle da 

erosão na área à montante ou cabeceira da encosta, com retenção de sedimentos na parte interna da voçoroca buscando práticas simples e materiais de 

baixo custo, e por último, recomposição da vegetação das áreas de captação (cabeceira) e internas da voçoroca com espécies vegetais que consigam se 

desenvolver adequadamente nesses locais. 

METAS: São compostas por: Ações pré-plano 2013 - Elaborar cartilha para difusão educativa; 1º Plano - 2015 - 2019 - recuperar 545,50 hectares de 

terras erodidas; 2º Plano - 2020 - 2024 - recuperar 584 hectares de terras erodidas; 3º Plano - 2025 - 2029 - recuperar 584 hectares de terras erodidas; 4º 

Plano - 2030 - 2034 - recuperar 539,8 hectares de terras erodidas. 
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RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O programa é composto por 4 planos que compreendem os anos de 2015 a 2034, sendo os custos referentes à 

implantação totalizando R$ 8.299.917,89. 

6.11 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES 

OBJETIVO: Aumentar a disponibilidade de água.  

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Através desse programa espera-se melhorar o conhecimento das condições de disponibilidades hídricas pontuais da Bacia e 

caso seja necessário, apoiar estudos de viabilidade socioambiental, elaboração de projetos e implementar ações estruturantes. O beneficiário direto será a 

população da bacia através da regularização do abastecimento de água potável. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O programa consiste na identificação da localização espacial detalhada de áreas críticas com a aplicação do modelo 

hidrológico utilizado nas fases de diagnóstico e prognóstico, identificando pontos de maior interesse. Visitas a campo para confirmação e caracterização 

dos pontos de retirada de água, controle de vazão, análise prévia da eficiência do uso, possibilidade de aumento de demanda, situação dos processos de 

outorga e licenciamento ambiental, entre outros aspectos de interesse. Seleção e análise da viabilidade técnica de implantação de medidas corretivas. 

Definição de estratégias de correção e de fomento à elevação da disponibilidade hídrica, tanto através de unidades demonstrativas, como pelo apoio 

financeiro e assistência técnica para implantação de ações individuais para a elevação da oferta hídrica anual. Projeto e avaliação de ações estruturais, 

como a implantação de barragens e incentivo consciente e responsável à explotação de água subterrânea em situações específicas.  

6.12 PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES E IMPLANTAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA 

ANIMAIS NOS TRECHOS DE CLASSE ESPECIAL 

OBJETIVO: Reflorestar áreas de nascentes e matas ciliares para aumentar a disponibilidade e qualidade das águas. Na Bacia do Rio das Mortes foram 

identificados 18.184,752 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs), a serem protegidos e recuperados. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Aumento da disponibilidade hídrica, melhora da qualidade das águas superficiais, contenção de erosões e de 

desmoronamentos em nascentes e matas ciliares, diminuição de assoreamentos nos cursos d’água, benefícios à flora e fauna local pela restauração de 

habitats, dentre outros. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O primeiro passo para que o programa alcance bons resultados consiste em envolver as comunidades e proprietários 

rurais visando a sensibilização para a busca de soluções dos problemas ambientais e suas consequências, por meio da educação ambiental de forma 

continuada. Os proprietários rurais são os responsáveis diretos pela conservação e restauração das áreas de preservação permanente, em especial das 

matas ciliares, nascentes e áreas de recarga. O trabalho a médio e longo prazo que envolva crianças e jovens nas escolas deve ser também considerado. 
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RESPONSÁVEIS: IGAM e Agência de Bacia. Parceiros: SEMAD, IEF, EMATER, Prefeituras Municipais, ONGs, Produtores Rurais e Universidades. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O programa é dividido em quatro planos para recuperação de 18.184,752 hectares de matas ciliares que atualmente se 

encontram desvegetados, sendo: 1º Plano - 2.727,72 hectares correspondentes a 15% da área total no primeiro quinquênio (2015-2019); 2º Plano - 

4.546,13 hectares correspondentes a 25% da área total no segundo quinquênio (2020-2024); 3º Plano - 6.364,66 hectares correspondentes a 35% da área 

total no terceiro quinquênio (2025-2029); 4º Plano - 4.546,13 hectares correspondentes a 25% da área total no quarto quinquênio (2030-2034). O custo 

total do programa é de R$ 87.734.600,00. 

6.13 PROGRAMA DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS POSSÍVEIS IMPACTOS DAS FLORESTAS 

PLANTADAS NO BALANÇO HÍDRICO 

OBJETIVO: Controle do crescimento e da localização das plantações. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Monitorar e controlar o crescimento das florestas plantadas na Bacia do Rio das Mortes. Através desse programa espera-se 

melhorar o conhecimento sobre os possíveis impactos das florestas plantadas na disponibilidade de água. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Serão formados grupos de trabalho com a SEMAD e parcerias com as Universidades da região. Serão realizadas 

campanhas de monitoramento com imagem de satélite e trabalho técnico de campo para avaliar o crescimento das manchas de eucalipto e realizar 

estudos sobre os impactos causados na disponibilidade hídrica. 

RESPONSÁVEIS: IEF E IGAM. Parceiros: UFLA, EMATER e Prefeituras Municipais. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O programa é dividido em quatro planos compreendendo o período de 2015 a 2034. Os custos previstos contemplam a 

aquisição de imagens de satélite para controle do crescimento das manchas eucaliptos e um profissional de geoprocessamento e um técnico de campo 

para o monitoramento são de R$ 60.000,00 para cada plano quinquenal, representando R$ 240.000,00 o Plano Total. 

6.14 AMPLIAÇÃO DA REDE DE OBSERVAÇÃO HIDROLÓGICA 

OBJETIVO: Ampliar a rede de informação hidrológica. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Atualizar / revisar os estudos de disponibilidade hídrica do PDRH Rio das Mortes; Monitorar os índices de chuva, níveis, 

vazões e sedimentos dos rios da Bacia; Melhorar o conhecimento das condições de disponibilidades hídricas da Bacia. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Atualmente 12 estações fluviométricas encontra-se em operação na Bacia, sob-responsabilidade da Agência Nacional 

de Águas - ANA. Além dessas, existem outras estações de propriedade da CEMIG, cujos dados podem ser úteis para avaliação do regime hídrico dos 
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cursos d'águas formadores das sub-bacias da Bacia do Rio das Mortes. Em complementação à rede existente, é proposto neste Programa do Plano de 

Bacia a implantação e operação de mais 4 estações fluvio-sedimentométricas. 

METAS: Implantar 1 nova estação fluvio-sedimentométrica por quinquênio, e 4 estações até 2034. 

RESPONSÁVEIS: IGAM e ANA. Parceiros: CEMIG, Furnas, COPASA, CPRM e Prefeituras Municipais. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Os custos deste Programa contemplam a aquisição dos equipamentos, instalação das estações e operação das 

mesmas. Para isto, foram previstos o pagamento mensal de meio-salário mínimo por observador para realização das leituras diárias (às 7:00hs e 17:00hs) 

dos níveis de água - NAs observados nas réguas das estações fluviométricas. Além da instalação da estação e o pagamento mensal dos observadores, 

estão previstos nos custos deste programa a contratação de empresa especializada para realização de 4 campanhas de medições de descargas líquidas 

e sólidas por ano (2 no período de estiagem e 2 no período de chuvas) englobando todas as estações complementares propostas. Assim, somariam 16 

campanhas por ano (considerando as 4 novas estações), ou 80 por quinquênio e 320 até 2034. Custo Total Previsto: R$2.032.495,56. 

6.15 PROGRAMA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

OBJETIVO: Melhorar os conhecimentos acerca das condições de disponibilidade hídrica da Bacia. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Melhorar o conhecimento das condições de disponibilidade hídrica da Bacia, e avaliar potenciais fatores de pressão e 

impactos nos recursos hídricos, conforme as linhas de pesquisas recomendadas no programa. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O programa consiste no fomento e acompanhamento de trabalhos científicos sobre a situação dos recursos hídricos da 

Bacia do Rio das Mortes. Trata-se de um programa contínuo de projetos acadêmicos sobre os recursos hídricos, ligados a temas como qualidade das 

águas; sedimentologia; hidrologia (cheias e estiagens); impactos do uso do solo nos recursos hídricos; entre outros que o comitê julgar interessante. 

Foram propostas 7 linhas de pesquisas. 

METAS: Produzir 2 trabalhos científicos por quinquênio, e 8 até o ano de 2034. 

RESPONSÁVEIS: UFLA, UFMG e outras instituições de ensino superior. Parceiros: CEMIG, Furnas, IGAM, ANA, FAPEMIG, COPASA e Prefeituras 

Municipais. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Para composição dos custos desse programa foram realizadas, no 1º trimestre de 2012, consultas à instituições de 

ensino superior (públicas e privadas) do Estado de Minas Gerais, obtendo-se estimativas de despesas diversas para realização de pesquisas similares 

aos temas listados anteriormente: diárias de campo (alimentação e hospedagem); combustível; locação de veículo, aquisição de computadores, máquina 

fotográfica, GPS, etc.; bolsa de estudo à nível de mestrado (em conformidade com valores praticados pela Capes e CNPq); taxa de bancada; entre outros 

custos. Chegando a um valor de custo total previsto de R$1.200.000,00. 
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6.16 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PREVISÃO E ALERTA DE ENCHENTES 

OBJETIVO: Controle de inundação e preservação da saúde pública. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: O sistema de previsão e alerta de enchentes figura entra as chamadas medidas não estruturais de controle de inundações. 

O programa especifica e descreve as ações a serem empreendidas antes, durante e após eventos de inundações. Ele incorpora a definição das equipes 

de gestão de estados de crise causados por inundações, os equipamentos requeridos, procedimentos operacionais, ações de saúde pública e segurança 

coletiva, definição de rotas de evacuação, abrigos, estoques de alimentos e medicamentos destinados à população desabrigada, comunicação com a 

imprensa, rádio e televisão, entre outros aspectos. O programa refere-se, portanto, à organização da resposta conjunta do poder público e da população à 

ocorrência de inundações. Através desse programa espera-se melhorar o conhecimento do comportamento dos rios da Bacia em regime de vazões de 

cheias, prevendo e alertando à população sobre a ocorrência de potenciais enchentes, possibilitando assim, reduzir a ocorrência e minimizar os danos das 

inundações ribeirinhas em áreas urbanas. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O programa consiste na implantação de um sistema de previsão e alerta de enchentes para os municípios de Ibertioga, 

Barroso, Tiradentes, São João del Rei, Ibituruna e Santana do Jacaré. A escolha das cidades integrantes dessa proposta inicial de sistema baseou-se 

unicamente na localização geográfica das sedes urbanas em relação a um rio de maior porte. Recomenda-se que sejam realizados estudos específicos 

para avaliação dos riscos reais (e potenciais) de inundações e danos materiais e pessoais para essas e outras sedes urbanas localizadas na Bacia, que 

futuramente possam vir a fazer parte deste programa. O alcance dos objetivos do programa está vinculado à implementação de uma infraestrutura 

computacional e de observação hidrológica, desenvolvimento de pesquisas e ferramentas tecnológicas para geração e divulgação de informações. 

METAS: Uma sede urbana capacitada e com plano de previsão e alerta de enchentes implantado e em operação no primeiro quinquênio, 2 no segundo e 

2 no terceiro quinquênio e, por fim, mais 1 sede urbana no quarto quinquênio, ou seja, 6 sedes urbanas até 2034. 

RESPONSÁVEIS: IGAM / SIMGE, Prefeituras Municipais. Parceiros: CEMIG, Furnas, COPASA, CPRM, ANA, Governo do Estado (Defesa Civil), 

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Custo Total Previsto: R$ 915.000,00 para o cenário de 20 anos, sendo este distribuído igualmente entre os 6 

municípios integrantes do programa. Os investimentos por Sub-bacia foram calculados de acordo com a localização das sedes dos municípios que 

receberão os investimentos. Para composição dos custos foram previstos a modernização de 6 estações fluviométricas existentes na Bacia, tornando-as 

telemétricas, ou seja, com capacidade para transmissão de dados em tempo real para uma central de operação do sistema de alerta ou diretamente para 

os profissionais (para celulares, por exemplo) diretamente ligados à este. Para isto, foram previstos também os custos mensais para manutenção de um 

serviço de armazenamento e transmissão dos dados telemétricos enviados pelas estações. Além das despesas com a compra dos equipamentos e 

estruturação das defesas civis municipais é necessário levar em conta outras despesas. As principais são: contas de água, luz e telefones destes locais e 

o custo de manter as PCDs (Plataformas de Coletas de Dados) com a capacidade de envio de torpedos via GSM. Neste caso, qualquer plano de 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES 

 
 

RESUMO EXECUTIVO DO PDRH RIO DAS MORTES – CONSÓRCIO ECOPLAN-LUME-SKILL  

PÁGINA | 58 

operadora de celular que inclua o envio destes torpedos. Por fim, foram considerados os custos com treinamento e capacitação técnica de pelo menos um 

profissional por sede urbana a ser atendida por este programa, com duração de 5 dias. 

6.17 PROGRAMA DE FONTES ALTERNATIVAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO DOMÉSTICO 

OBJETIVO: Divulgar sistemas singelos para o aproveitamento das águas subterrâneas por meio de captações alternativas, porém sempre dentro de 

critérios que mantenham a qualidade e a quantidade (sustentabilidade) desse recurso natural. Assim, são descritas formas de construções de captações 

em fontes (minas ou nascentes) e em aquíferos não aflorados, por meio de poços escavados dos tipos amazonas ou de diâmetros normais, poços-

ponteiras, galerias sub-horizontais, drenos horizontais a associações desses tipos. Além disso, visa divulgar as técnicas construtivas de captações 

alternativas de água subterrânea por meio de uma cartilha ilustrada e escrita em linguagem simples a ser divulgada entre o público-alvo da Bacia e no 

treinamento de equipes selecionadas junto com os poderes públicos municipais, que serão multiplicadoras dessas técnicas. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Melhorar a qualidade da água usada no abastecimento de pequenas comunidades rurais ou mesmo de moradias 

unifamiliares, com a implantação de captações de baixo custo construtivo; Evitar a contaminação dos sistemas aquíferos, especialmente os mais próximos 

da superfície, introduzidas por captações construídas de forma inadequadas; e Criar uma consciência ecológica para a preservação da qualidade 

ambiental das águas subterrâneas. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Elaborar uma cartilha com os vários tipos de captação alternativas mostrando desde a fase de escolha do manancial até 

a construção e técnicas de preservação da captação. 

RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia, IGAM, Universidades e outras organizações. Parceiros: Universidades, EMATER, EPAMIG, EMBRAPA e outras 

instituições. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O custo total estimado para o programa é de R$ 211.000,00, que pode ser assim discriminado: Elaboração de 5.000 

cartilhas, com formas construtivas no valor de R$ 25.000,00; Limpeza e organização da áreas para construção das captações no valor de  R$21.000,00; 

Realização de 4 workshops no valor de R$ 40.000,00; Construção de 10 captações alternativas no valor de R$ 110.000,00; e Verba para imprevistos no 

valor de R$ 15.000,00. 

6.18 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

OBJETIVOS: Levantar dados sobre qualidade das águas subterrânea além de estabelecer as características hidrogeológicas dos sistemas aquíferos que 

ocorrem na Bacia do Rio das Mortes. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Ampliar o conhecimento dos sistemas aquíferos mapeados na Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes; Criar uma base de 

informações que dê sustentabilidade técnica e social ao estabelecimento de instrumentos normativos de controle da explotação das águas subterrâneas; 

Estabelecer critérios de outorgas para uso das águas subterrâneas, considerando as particularidades dos sistemas aquíferos que ocorrem na Bacia. 
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DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Realizar o detalhamento da distribuição dos sistemas aquíferos na Bacia, implantar rede de monitoramento regional e 

realizar a coleta de dados e manutenção na rede de monitoramento regional. 

RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia. Parceiros: SEMAD/IGAM, Universidades, EMATER, EPAMIG, EMBRAPA e outras instituições. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O custo total estimado para o programa é de R$ 477.400,00, que pode ser assim discriminado: seleção dos pontos 

para implantação da rede de monitoramento, construção dos poços de monitoramento (10), coleta e análise físico - química e bacteriológica e elaboração 

do Enquadramento. 

6.19 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO COM ESPÉCIES NATIVAS E FINS ECONÔMICOS 

OBJETIVOS: Reflorestar com diversas espécies da flora nativa de ocorrência regional e interesse comercial que podem ser introduzidas em cultivos 

consorciados e diferentes tempos para corte, permitindo a utilização da área por período prolongado, com maior rendimento econômico e benefícios 

ambientais, além de aumentar a disponibilidade de água. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Maior conservação dos solos nas áreas utilizadas para os plantios; Menor pressão sobre os ecossistemas naturais; Melhoria 

da cobertura vegetal na região da Bacia do Rio das Mortes; Inclusão social e geração de renda aos interessados nas atividades de coletores de sementes 

e viveiristas; Diversificação da renda nas propriedades agrícolas através da produção florestal; Melhoria da disponibilidade hídrica na Bacia, pelo aumento 

da infiltração de água pluvial em áreas de recarga do lençol freático; Menor contaminação do lençol freático e cursos d’água superficiais por agroquímicos, 

devido ao seu baixo uso nas silviculturas de cunho sustentável. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para a introdução da silvicultura como atividade econômica, os proprietários rurais deverão ter em mente o estudo de 

aptidão de suas áreas, visando implantar os cultivos nos terrenos mais apropriados, destinando áreas da propriedade para as culturas perenes e outras 

para as atividades intensivas. Além das espécies nativas da Mata Atlântica e cerrado, devem-se considerar plantios comerciais de espécies exóticas 

passíveis de adaptação às condições da Bacia. As espécies frutíferas também podem ser utilizadas visando-se aliar geração de renda e conservação da 

área e algumas já são produzidas na Bacia, como banana, laranja e tangerina. 

RESPONSÁVEIS: IGAM e Agência de Bacia. Parceiros: SEMAD, IEF, EMATER, Universidades e ONGs. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O custo total estimado para o programa é de R$ 74.756.698,31, que pode ser assim discriminado: 1° Plano - plantio de 

2.639,94 hectares correspondentes a 4.400.785 mudas, 15% da meta; 2° Plano - plantio de 4.399,91 hectares correspondentes a 7.335.000 mudas, 25% 

da meta; 3° Plano - plantio de 6.159,87 hectares correspondentes a 10.268.500 mudas, 35% da meta; 4º Plano - plantio de 4.399,91 hectares 

correspondentes a 7.335.000 mudas, 25% da meta. 
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6.20 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 

OBJETIVOS: Estimular o desenvolvimento sustentável do turismo e de atividades de lazer em atrativos naturais, possibilitando o estabelecimento de 

mecanismos de controle e gestão dos impactos provenientes das atividades turísticas; intensificando a relação das populações locais e visitantes com a 

recreação e lazer ligados a água; incentivando as boas práticas ligadas as atividades turísticas e culturais.   

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Monitorar o número de empreendimentos turísticos e prestadores de serviços turísticos tendo como base referencial do 

Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur, 2012); Regulamentar a eliminação de resíduos sólidos e líquidos 

provenientes de empreendimentos turísticos, reduzindo assim os prejuízos aos recursos hídricos da Bacia; Criar a interlocução entre a Secretaria de 

Estado de Turismo - SETUR-MG e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD-MG para desenvolvimento de ações 

em parceria com IGAM e IEF/MG ligadas ao fomento da atividade turística; dentre outros. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para o desenvolvimento efetivo da atividade turística coma geração de emprego e renda são necessárias ações que 

estimulem a formulação de políticas públicas com o envolvimento da População através do reconhecimento das boas práticas. As ações que irão 

desencadear a formulação de políticas públicas e mobilização social à priori devem se iniciar de forma transversal e dentro das próprias estruturas que 

desenvolvem as atividades nas instâncias governamentais e permear em toda a sociedade. Foram estabelecidas sete temáticas a serem priorizadas. 

RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia, IGAM. Parceiros: SETUR-MG, Universidades, ONGs, Prefeituras Municipais, Agências de Águas dos municípios, 

COPASA. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Os investimentos para o programa totalizam R$ 8.792.000,00, sendo dividido entre quatro planos, tendo início em 2015 

e finalização em 2034. 

6.21 PROGRAMA DE ARRANJO INSTITUCIONAL 

A proposta de arranjo institucional para a Bacia do Rio das Mortes considerou as orientações dadas no Termo de Referência, os trabalhos em andamento 

do Consórcio, e as entrevistas e consultas realizadas com pessoas com experiência no tema. Já foram elaborados os Planos Diretores de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio Verde (GD4) e da Bacia do Rio Sapucaí (GD5). Encontram-se em andamento os Planos Diretores de Recursos Hídricos da 

Bacia do Alto Rio Grande (GD1), da Bacia do Rio das Mortes (GD2) e do Reservatório de Furnas (GD3). Em 2014 deverão ser elaborados os Planos 

Diretores das demais Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) da Bacia do Rio Grande. 

Cada uma dessas unidades possui as suas especificidades, mas se encontra integrada a uma mesma política estadual e nacional de gestão de recursos 

hídricos. Portanto, há que se propor o arranjo institucional da Bacia do Rio das Mortes (e a implementação dos instrumentos de gestão) na forma de um 

modelo facilitador e compromissado com os avanços graduais em andamento, visando a organização da gestão dos recursos hídricos na porção mineira 

da Bacia e, em seguida, na Bacia do Rio Grande, como um todo, à semelhança do que está acontecendo em outras grandes bacias hidrográficas no 

Brasil. Complementarmente foi realizada uma simulação da cobrança pelo uso da água e proposto um plano de cobrança por esse uso.   
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CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: O investimento para custeio anual da Agência é de R$ 1.392.720,00, totalizando R$ 27.854.400,00 no horizonte de 20 

anos. 

6.22 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO HIDRO-AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Sensibilizar a população da Bacia para as questões relacionadas aos recursos hídricos, levando-os a agirem como atores diretamente 

envolvidos na identificação e solução dos problemas, em ações continuadas e integradas aos programas dos outros componentes que compõem este 

trabalho. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Maior participação dos segmentos da sociedade civil nas questões relacionadas aos recursos hídricos, pela sensibilização 

para o tema; Utilização do PDRH pelos gestores municipais como um instrumento de gestão, auxiliando-os na tomada de decisões e contribuindo para a 

construção dos planos diretores dos municípios; Mudança de hábitos de consumo na população em geral, com vistas à minimização de perdas, 

desperdícios, contaminações e poluições dos mananciais hídricos. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: É composta por Educação Ambiental Formal - Articulação entre as Secretarias de Estado de Educação e Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável para continuidade do Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais, em suas linhas de ação propostas 

para a Educação Ambiental Formal e Educação Ambiental Não Formal - Apoiar as associações e grupos representativos de segmentos da sociedade 

diretamente relacionados aos recursos hídricos como grupos de pescadores, praticantes de atividades náuticas, esportivas, de lazer, de turismo e outros 

na divulgação e aplicação das leis ambientais e cuidados com as águas superficiais e subterrâneas. 

RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia, Secretaria de Estado da Educação e SEMAD. Parceiros: IEF, IGAM, EMATER, Prefeituras Municipais, ONGs e 

Universidades. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Os investimentos totalizaram um custo de R$ 3.070.000,00, sendo dividido entre quatro planos. 

6.23 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA – ENQUADRAMENTO 

OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento da qualidade das águas da Bacia, promover intercâmbio de informações de monitoramento, de maneira a 

maximizar resultados com custos menores e contribuir para o processo de enquadramento de cursos de água. 

BENEFÍCIOS ESPERADOS: Melhoria das condições sanitárias das águas utilizadas para a balneabilidade e da saúde dos usuários.   

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para o acompanhamento do atendimento às metas progressivas e finais do enquadramento é sugerida a implantação de 

um programa de monitoramento que avaliará a qualidade das águas em cada trecho enquadrado em relação aos parâmetros prioritários selecionados, 

quais sejam: pH, turbidez, DBO, cor verdadeira, manganês total, ferro dissolvido, fósforo total, coliformes termotolerantes e alumínio dissolvido. Também 
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se faz necessário o monitoramento do componente níquel total na Sub-bacia do Rio dos Peixes. Propõe-se a realização de duas coletas, uma no período 

de chuva e outro na estiagem, em 2015, 2020, 2025 e 2030, totalizando 8 campanhas em cada trecho. 

RESPONSÁVEIS: Agência de Bacia. Parceiros: IGAM, SETUR, Ministério do Turismo e IBAMA. 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: Os custos das análises de pH, turbidez, DBO, cor verdadeira, manganês total, ferro dissolvido, alumínio dissolvido, 

fósforo total e coliformes termotolerantes para o cenário de 20 anos, foram distribuídos igualmente entre os 42 municípios presentes na Bacia do Rio das 

Mortes. Os custos das análises de metais pesados foram destinados ao município de São Tiago por ser a única sede municipal na Sub-bacia do Rio dos 

Peixes. O custo total do programa é de R$ 121.880,00. 
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1. PROPOSTA PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 

SUPERFICIAIS EM CLASSES 

1.1. INTRODUÇÃO 

O enquadramento dos corpos de água possibilita 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. 

O enquadramento visa assegurar qualidade de água compatível com os usos mais 

exigentes e diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas 

permanentes, segundo Art. 9º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Deve estar baseado 

não somente na condição de qualidade atual das águas, mas nos níveis que essas 

deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade. Assim, representa uma 

visão prospectiva da bacia, permitindo traçar planos de ação escalonados, desde diretrizes 

e orientações de cunho amplo até ações específicas localizadas. 

A implementação do enquadramento requer necessariamente a integração entre a gestão 

dos recursos hídricos e a gestão ambiental. Deste modo, o enquadramento é uma valiosa 

ferramenta de planejamento que permite articular os aspectos de quantidade e qualidade 

dos recursos hídricos, pois ao se definir o uso prioritário da água, naturalmente estão sendo 

estabelecidas as respectivas condições e padrões de qualidade que darão sustentação a 

esse uso.  

Salienta-se que a concentração de poluente lançado em um meio hídrico correlaciona-se à 

vazão do corpo receptor, de maneira que o enquadramento de um dado segmento de curso 

de água deve conciliar o uso da água com a capacidade assimilativa de poluentes.  

Depreende-se, pelo exposto, a clara interação do enquadramento com os demais 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, majoritariamente com o plano de 

recursos hídricos, outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. Quando implementados, tornam-se complementares, proporcionando às 

entidades gestoras de recursos hídricos mecanismos para assegurar a disponibilidade 

quantitativa e qualitativa das águas. 

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta os resultados do aperfeiçoamento do 

diagnóstico e do prognóstico da Bacia Hidrográfica do rio das Mortes – GD2, apresentados 

respectivamente nos Volumes 1 e 2 do PDRH-GD2, propõe metas progressivas de 

qualidade de água, em função de um conjunto de parâmetros prioritários, e apresenta o 

Programa para Efetivação do Enquadramento das Águas Superficiais, articulado com o 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio das Mortes – GD2. 

1.2. SÍNTESE METODOLÓGICA 

A proposta de enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica do rio das Mortes – GD2 

orientou-se pela metodologia indicada na Resolução CNRH Nº 91/2008, sendo conduzida a 

partir das seguintes etapas: 
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 Diagnóstico 

 Prognóstico 

 Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento 

 Programa para efetivação 

Nesse sentido, o diagnóstico desenvolvido no âmbito do PDRH – GD2, apresentado no 

Volume 1, foi muito utilizado, em especial nos temas que possuem relação com o 

enquadramento dos corpos de água, tais como: socioeconômia, fatores de pressão 

antrópica, uso do solo, cobertura vegetal, outorgas, fontes pontuais de poluição (doméstica, 

industrial, e serviços), poluição difusa (agrotóxicos, erosão, e outras), ictiofauna, unidades 

de conservação, dentre outros. 

O prognóstico, apresentado no Volume 2 do PDRH-GD2, possibilitou internalizar na 

proposta de enquadramento o crescimento econômico esperado frente aos diversos 

cenários de desenvolvimento na bacia. Utilizando-se da modelagem matemática de 

qualidade de água, foi possível apresentar uma análise da situação da qualidade da água na 

bacia GD2. Foi elaborado um modelo, composto por planilhas do Excel, específico para o 

GD2.  As planilhas base, as quais foram modificadas para o modelo em questão, vieram do 

QUAL-UFMG, disponibilizado no site http://webmail.desa.ufmg.br/~marcos/index.htm, o qual, 

por sua vez, é similar ao QUAL2-E, desenvolvido pela US Environmental Protection Agency 

(USEPA). A modelagem será melhor detalhada no capítulo 6.2 deste relatório. 

O trabalho de campo possibilitou aprimorar o diagnóstico em especial quanto aos usos 

preponderantes das águas, conflitos de usos, fontes potencialmente degradadoras dos 

recursos hídricos e avaliação in loco de alguns parâmetros de qualidade de água.  

Os estudos de enquadramento desenvolveram-se a partir das sub-bacias estudadas no 

âmbito do diagnóstico, conforme Figura 1. 

A participação da população na elaboração do Enquadramento se deu através de 

considerações feitas nas Consultas Públicas ocorridas nos dias 31de maio e 01 de junho de 

2012, na Universidade Federal de Lavras – UFLA e na Universidade Federal de São João 

del Rei, contando com a participação de representantes do Consórcio ECOPLAN-LUME-

SKILL, representantes do IGAM, representantes do CBH Vertentes do Rio Grande, 

representantes das prefeituras, ONGs, cidadãos das comunidades da Bacia e demais 

interessados no PDRH Rio das Mortes. Nessa consulta pública foram apresentados 

os  resultados  do  aperfeiçoamento  do  diagnóstico  e  do  prognóstico  da  Bacia  do  Rio  das 

Mortes; as propostas de metas progressivas de qualidade de água, em função de um 

conjunto de parâmetros prioritários, e o Programa para Efetivação do Enquadramento 

das Águas Superficiais, articulado com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Mortes – GD2. O Anexo A apresenta os registros das reuniões. 
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A identificação dos usos preponderantes das águas foi realizada por meio de trabalhos de 

campo realizados entre os dias 19/09/2011 e 22/11/2011. Neste período foram visitados 

quarenta dos quarenta e dois municípios integrantes da bacia, os únicos municípios a não 

ser visitados foram Casa Grande e Três Pontas, os referidos municípios possuem suas 

sedes inseridas em outras unidades de planejamento. O Quadro 1 apresenta a relação dos 

municípios percorridos.  

Quadro 1 - Relação dos municípios situados na bacia hidrográfica. 

Alfredo Vasconcelos Carmo da Cachoeira Lavras Ritápolis 

Antônio Carlos Carmo da Mata Luminárias Santa Rita de Ibitipoca 

Barbacena 
Conceição da Barra de 

Minas 
Nazareno Santa Cruz de Minas 

Bom Sucesso Coronel Xavier Chaves Nepomuceno Santana do Jacaré 

Barroso Dores de Campos Oliveira 
Santo Antônio do 

Amparo 

Camacho Ibertioga Perdões São Bento Abade 

Candeias Ibituruna Prados São Francisco de Paula 

Campo Belo Ijaci Resende Costa São João Del Rei 

Cana Verde  Ingaí Ressaquinha São Tiago 

Carandaí Lagoa Dourada Ribeirão Vermelho Tiradentes 

 

Foram percorridos os cursos d’água onde o uso das águas é mais intenso e cujos conflitos 

são eminentes, procurando analisar os usos mais nobres e os locais onde as atividades 

humanas são significativas. Sendo assim, as instituições usadas como auxilio na análise do 

uso mais nobre da água - o abastecimento para consumo humano - foram a prefeitura 

municipal e/ou a COPASA, que são responsáveis pela gestão do saneamento. Em seguida, 

o IEF, a EMATER e a Polícia Militar Ambiental foram visitados para acrescentar informações 

sobre os usos secundários tais como: dessedentação de animais, pesca amadora, irrigação 

de culturas, recreação e etc.  

Em linhas gerais, as atividades englobaram a identificação e georreferenciamento dos usos 

preponderantes das águas nos principais trechos a serem enquadrados e o levantamento 

das fontes de degradação mais expressivas dos recursos hídricos.  

Procurou-se analisar a evolução dos usos frente ao crescimento das atividades humanas e 

possível intensificação de demanda hídrica (relação uso do solo/uso da água). Sempre 

buscando averiguar os usos preponderantes das águas e possíveis conflitos, que acusariam 

fatores limitantes à efetivação futura do enquadramento. Com a base cartográfica do IBGE, 

GPS e máquina fotográfica digital, todas as informações foram planilhadas (Quadro 2) de 

forma a compor o mapeamento de uso das águas. 

Quadro 2 - Modelo de quadro para levantamento de usos da água.  

PONTO LONGITUDE LATITUDE 
SUB-

BACIA 

CURSO 

D'ÁGUA 

ÁGUAS 

DESTINADAS 

CLASSE 

USO 

USO 

SECUNDÁRIO 

PRÓXIMO 

DESCRIÇÃO MUNICÍPIO 

Fonte: Consórcio Ecoplan- Lume- Skill, 2011. 
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Foram considerados os usos das águas doces especificados na Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 1, de 05 de maio de 2008, indicados no Quadro 3, além da 

geração de energia. 

Quadro 3 – Usos das águas doces por classe de qualidade 

Classe Usos 

Especial 

Águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com filtração e desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. 

1 

Águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA Nº 274, de 29 de novembro 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

2 

Águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme 

Resolução CONAMA Nº 274, de 29 de novembro 2000. 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

3 

Águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

4 

Águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; 

b) à harmonia paisagística; e 

c) aos usos menos exigentes. 

Fonte: Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 1, de 05 de maio de 2008 

O levantamento de usos das águas leva em consideração dois principais pontos para sua 

realização, e são: 

 a priorização de levantamento de usos mais nobres e preponderantes; 

 o tempo de trabalho de campo, com base no levantamento preliminar de trechos com 

uso intensificado das águas pelas atividades humanas. 

Feitas essas considerações, o levantamento dos usos mais nobres das águas, que em uma 

lista de prioridade são os para abastecimento humano, são feitos com acompanhamento 

dos responsáveis pela captação e distribuição das águas. Ou seja, todos os pontos 

lançados nos mapas foram visitados em campo, onde foi possível descrever a situação de 

jusante e montante das captações e a evidenciar ou não a existência de conflitos para esse 
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uso mais nobre. Ainda assim, nada impede que algumas captações sejam lançadas através 

de bases oficiais, como de outorgas. Cabe destacar que em função do tempo do 

levantamento de campo, somente são cadastrados os pontos de captação de áreas mais 

urbanizadas, sendo impossível e fora dos objetivos do enquadramento, o cadastro de todas 

as captações rurais para o abastecimento humano, uma vez que o objetivo do trabalho é o 

levantamento dos usos das águas de acordo com a  Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG Nº 1, de 05 de maio de 2008 e não a promoção de um cadastro 

detalhado de usuários. 

O lançamento dos usos quanto “à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral e à proteção de comunidades aquáticas em Terras 

Indígenas” são feitos com base nos limites oficiais das Unidades de Conservação – UC’s, 

além de, algumas vezes, serem lançados em áreas com potencial para se tornarem uma 

UC. Já os usos destinados “à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 

e à proteção das comunidades aquáticas” são lançados através das análises visuais dos 

cursos d’água visitados, fotográficas e imagens de satélite disponíveis; e consideram áreas 

cujas águas e usos do solo permitam uma conservação do recurso hídrico e da vida 

dependente deste. 

Os usos para à “recreação de contato primário” são lançados em campo, pois as 

informações de possíveis conflitos levantadas podem vir a interditar áreas que podem 

causar malefícios a saúde humana. 

O levantamento de áreas de irrigação de “hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 

que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e 

destinadas, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto” são feitas em campo quando áreas de 

agricultura familiar mais intensas são verificadas, ou algum dos outros usos citados se 

mostra em conflito. Cabendo destacar que, pelo tamanho das áreas das bacias, o 

levantamento detalhado desses usos inviabiliza economicamente o plano de bacia. Assim, o 

enquadramento de cursos d’águas em áreas rurais sempre tende a Classe 1 em função 

desses usos mais nobres. Já o levantamento para águas destinadas “à irrigação de culturas 

arbóreas, cerealíferas e forrageiras” é feito com base em dados de campo, onde existem 

áreas com atividades humanas que acusam a intensificação desse uso, além de bases 

oficiais como outorgas. 

Os usos destinados “à aquicultura e a atividade de pesca e à pesca amadora” são 

levantados em campo e através do testemunho das pessoas encontradas nos trechos 

inventariados. 

O levantamento dos usos para a “dessedentação de animais“ é feito em campo e através 

dos testemunhos dos usuários encontrados nos trechos.  

O uso destinado “à navegação” é verificado em campo quando o mesmo acontece de 

maneira mais intensa, bem como o uso para a “harmonia paisagística”. 

Os usos menos nobres, denominados “usos menos exigentes”, como a diluição de 

efluentes, é realizado com os responsáveis pela gestão desses nos municípios. 
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Sob a ótica do enquadramento é importante salientar que a proposta de classificação dos 

corpos hídricos balizou-se na condição atual dos usos ocorrentes, nos usos futuros 

pretendidos e na reabilitação dos usos reprimidos, sempre almejando a melhoria ou 

manutenção da qualidade das águas visando a proteção dos usos. Nos pontos amostrados 

em campo foi promovida pela equipe técnica uma análise visual do local, somado a esta 

análise foi preenchida um ficha com dados inerentes as condições climáticas, aspectos da 

paisagem, uso do solo, fatores estressadores e qualidade da água quando necessário, 

diante de análise realizada com o uso da sonda multi-parâmetros. O cômputo das 

informações obtidas, de acordo com a metodologia supramencionada, auxiliou 

sobremaneira a analogia entre o uso do solo e o uso da água, relação de extrema 

importância para a definição do enquadramento proposto, o Quadro 4 apresenta as 

variáveis avaliadas e a analogia realizada para promoção do enquadramento.       

Quadro 4 – Metodologia para avaliação local e classificação de corpos hídricos.  

METODOLOGIA PARA O ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA 

Classes = (Uso do 

solo + Uso da água) 

Uso das águas atual ou 

pretendidos identificados 
Usos do solo identificados 

CLASSE ESPECIAL 

 

Abastecimento para consumo 

humano sem tratamento ou 

simples desinfecção 

Pouca ou nenhuma antropização  

Vegetação altamente preservada 

Proteção das comunidades 

aquáticas 
Manutenção do corredor ecológico com UC 

à preservação dos ambientes 

aquáticos em unidades de 

conservação de proteção 

integral 

Inserção em UC’s de conservação de 

proteção integral 

Pouca ou nenhuma pressão antrópica 

Topografia acidentada que dificulta a 

antropização 

CLASSE 1 

 

Abastecimento simplificado Baixa antropização 

Proteção das comunidades 

aquáticas 
Baixa pressão antrópica 

Recreação de contato primário 

Não identificação em campo de fatores 

irreversíveis que possam comprometer o 

uso conforme Resolução CONAMA Nº 274, 

de 29 de novembro 2000 

Condições que asseguram a qualidade das 

águas 

Irrigação de hortaliças Rotatividade de culturas  

CLASSE 2 

 

Abastecimento convencional Média antropização 

Recreação de contato primário 

Não identificação em campo de fatores 

irreversíveis que possam comprometer o 

uso conforme Resolução CONAMA Nº 274, 

de 29 de novembro 2000 

Irrigação  
Identificação em campo de fatores que 

comprometam os usos mais restritivos 

CLASSE 3 

 

Recreação de contato 

secundário 

Não identificação em campo de fatores 

irreversíveis que possam comprometer o 

uso conforme Resolução CONAMA Nº 274, 
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METODOLOGIA PARA O ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA 

Classes = (Uso do 

solo + Uso da água) 

Uso das águas atual ou 

pretendidos identificados 
Usos do solo identificados 

de 29 de novembro 2000 

Dessedentação de animais  Alta pressão antrópica 

 

Ao promover a aferição dos pontos elencados a campo para posterior proposta de 

enquadramento foi utilizado como ponto norteador o uso das águas atual ou pretendido, no 

entanto, considerou-se nesta situação a legislação ambiental vigente, Deliberação 

Normativa COPAM/CERH-MG 01/2008, onde:  

...Art. 3º As águas doces estaduais são classificadas, segundo a qualidade requerida 

para os seus usos preponderantes e as condições ambientais dos corpos de água, 

em cinco classes de qualidade. 

Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso 

menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água e as condições 

ambientais dos corpos de água, atendidos outros requisitos pertinentes... 

Acostado a legislação apresentada considera-se que o uso das águas orientou 

sobremaneira a classificação dos corpos d’água, entretanto, o enquadramento foi gerado 

após a correlação entre o uso do solo e uso d’água, onde em várias situações a condição 

local e a qualidade das águas reconhecida após análise visual, dados oficiais disponíveis e 

com uso da sonda multi-parâmetro sobrepôs o uso das águas ocorrente.  

Com relação aos corpos de água superficiais não mencionados nessa legislação considera-

se que os mesmos devem atender a classe de enquadramento do corpo de água onde 

deságuam salvo situações em que existam no trecho usos preponderantes mais restritivos 

conforme Resolução do CNRH 91/2008. 

Diante do fato do enquadramento ser definido como instrumento de gestão de recursos 

hídricos que estabelece meta ou objetivo de qualidade da água, o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio das Mortes (PDRH-GD2) propõem que os cursos 

d’água existentes em unidades de conservação, e que não foram enquadrados, sejam 

classificados em classe especial, não obstante, também é proposto a não canalização de 

cursos d’água enquadrados em classe 1 e 2, salvo em situações onde se comprove a 

inexistência de alternativas técnicas. 

No trabalho de campo, foram realizadas coletas de parâmetros de qualidade das águas “in 

loco” através de uma Mini Sonda YSI multi-parâmetro, cujos parâmetros analisados foram a 

temperatura, o oxigênio dissolvido, a condutividade elétrica, o ph e a amônia. Essas 

informações também contribuíram no processo da avaliação da condição em cada trecho 

objeto de estudo de enquadramento.  

Após o trabalho de campo, na sequência, foi realizada uma avaliação da qualidade das 

águas nos diversos trechos. Analisando o banco de dados do diagnóstico foi possível 

identificar a condição de qualidade das águas em espaços temporais distintos, incluindo o 

período histórico, de 1997 a 2008, e a fase recente de 2009 a 2010.  
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Foi avaliada a condição média frente às classes de qualidade, com abordagem sazonal, 

empregando-se a média aritmética, exceto em relação ao parâmetro coliformes 

termotolerantes para o qual foi adotada a média geométrica. Os padrões de qualidade das 

águas determinados pela Deliberação Normativa n.º 01/2008 estabelecem limites individuais 

para cada substância em cada classe, no caso da Classe Especial, a legislação determina 

que deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água. Uma vez que não 

existem valores de background para todos os trechos enquadrados, que representaria as 

condições naturais desses trechos, foram utilizados os limites definidos para a Classe 1, 

excetuando-se coliformes termotolerantes já que os trechos enquadrados em Classe 

Especial não podem apresentar nenhum tipo de lançamento de efluentes. Para o parâmetro 

cor verdadeira, definido na classe 1 como nível de cor natural do curso de água, foi adotado 

o padrão da classe 2 (75,0 mg Pt/L). 

Na seqüência, procedeu-se à avaliação integrada, incorporando na análise das informações 

obtidas para o desenvolvimento do presente trabalho o estudo de modelagem matemática 

de qualidade de água. Ademais, a abordagem adotada no aprimoramento do diagnóstico da 

qualidade das águas superficiais possibilitou a definição do conjunto de parâmetros 

prioritários que orientarão o acompanhamento da evolução da condição das águas frente às 

classes de enquadramento. 

Simultaneamente, articulando-se com o prognóstico, plano de metas e programas, bem 

como a vazão de referência propostos para gestão dos recursos hídricos da bacia do rio das 

Mortes, definiu-se um conjunto de medidas para melhoria da qualidade das águas, 

estabelecendo-se prioridades, em conformidade com o PDRH.  

A elaboração do Programa para Efetivação do Enquadramento alinhou-se às metas do 

PDRH-GD2, englobando também para cada trecho enquadrado os conflitos de usos e 

problemas encontrados durante os trabalhos de campo. No final, com a conclusão do 

PDRH, as intervenções sugeridas serão apresentadas com respectivo prazo de execução e 

estimativa de custo. 

1.3. ASPECTOS DO DIAGNÓSTICO APLICADO AO ENQUADRAMENTO 

1.3.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA BACIA  

A caracterização socieconômica e cultural da bacia abordada no Capítulo 4.9 do Volume 1 

do PDRH-GD2 possui temas como o histórico de ocupação regional, correspondência 

territorial, polarização regional, população e demografia, atividades econômicas, política 

urbana e condições de vida da população. A seguir é apresentada uma síntese desses 

aspectos.  

A UPGRH GD2 conta com áreas de densidade populacional elevada, as quais concentram 

também densidade econômica, sendo predominantemente áreas urbanizadas com 

adensamento de atividades comerciais e de serviços. As maiores taxas de urbanização 

foram encontradas nas bacias Alto Rio das Mortes (1,35%), Médio Rio das Mortes (1,59%) e 

Baixo do Alto Rio Grande (2,33%), sendo estas responsáveis por cerca de 66% da demanda 

para abastecimento humano na GD2. 
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As atividades econômicas relacionadas à agropecuária, destacando-se as lavouras 

temporárias e as áreas irrigadas, mas também os rebanhos da pecuária, frequentemente 

estão associados a manejos inadequados e a áreas com inadequação para usos mais 

intensivos. Entre os manejos inadequados destaca-se a utilização de valas escavadas para 

delimitação de divisas de imóveis e supressão da mata ciliar, os quais estão associados à 

formação de voçorocas e processos erosivos localizados. 

Apesar de apresentar grande parte de suas terras classificadas como de aptidão agrícola 

regular à restrita para lavouras de ciclo curto e/ou longo, a bacia do Baixo do Alto Rio 

Grande é a que apresenta maior demanda para fins de irrigação, com cerca de 36% de toda 

a água destinada para esta finalidade na UPGRH GD2. Um dos principais fatores que 

justificam esse maior consumo é a presença do reservatório da UHE Funil, onde foram 

identificadas no banco de dados do IGAM e da ANA outorgas de direito de uso dos recursos 

hídricos com a finalidade de irrigação. 

Em termos de exploração dos recursos minerais, ressalta-se o potencial para calcários 

como matéria prima do cimento e fertilizantes, granitos e migmatitos como rochas 

ornamentais, cassiterita e agregados para construção civil. 

Em relação aos usos não consuntivos dos recursos hídricos identificados na bacia do rio das 

Mortes, destacam-se a pesca, o turismo e a geração de energia. A pesca e o turismo na 

bacia concentra-se principalmente na região do entorno do lago formado pelo reservatório 

da UHE Funil, além de outros locais onde existem cachoeiras de acesso público. 

Os empreendimentos hidrelétricos da bacia têm uma capacidade de geração de energia de 

250 KW, sendo que a UHE Funil é a mais importante e a que mais contribui na geração. 

Destaque para os impactos ambientais causado por esta usina na ictiofauna da bacia, 

devido à formação de ambientes aquáticos bem distintos (lóticos e lêntico). 

1.3.2. CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DAS 
ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A EROSÃO 

A caracterização do uso do solo e ocupação do solo e das áreas susceptíveis a erosão da 

bacia foi abordada no Capítulo 4.7 do Volume 1 do PDRH-GD2 de maneira mais detalhada, 

sendo assim, a seguir é apresentada uma síntese por sub-bacia desses aspectos.  

A partir da análise do mapeamento realizado por Carvalho & Scolforo (2008), foram 

identificadas as seguintes classes temáticas na Bacia do Rio das Mortes: Formações 

Savânicas: Campo, Campo Rupestre e Cerrado; Formações Florestais: Floresta Estacional 

Semidicidual Montana, Floresta Ombrófila Alto Montana e Floresta Ombrófila Montana; 

Água; Urbanização; Eucalipto e Outros Usos Antrópicos.  

Cabe ressaltar que há áreas que não foram classificadas pelo mapeamento utilizado neste 

diagnóstico. O mapeamento utilizou imagens do período entre 2006 e 2007, ou seja, hoje 

com mais de 05 anos, e, que teve como objetivo o inventário Florestal de Minas Gerais: 

Mapeamento da Flora Nativa a Flora Nativa.  Como o objetivo daquele mapeamento era 

restrito á vegetação, todos os usos diferentes desses, foram alocados na tipologia “Outros 

usos”, o que pode causar divergências de dados. 
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A sub-bacia do Alto Rio das Mortes está localizada na região leste da bacia do rio das 

Mortes. Possui uma área total de aproximadamente 181.664,69 hectares, ocupando 17,25% 

da área total da bacia. As principais classes mapeadas foram: “Outros Üsos”, com uma área 

de aproximadamente 79,5%, seguida da “Floresta Estacional Semidecidual Montana”, com 

uma área aproximada de 12,4% e o “Campo” com 4,93%. Esta é a sub-bacia a apresentar a 

maior concentração de áreas urbanas entre as demais, englobando oito sedes municipais, 

com destaque para a sede do município de Barbacena, que está localizado na porção 

central dessa, além das demais: Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barroso, Dores de 

Campos, Prados, Ressaquinha e Tiradentes. 

A sub-bacia do Baixo do Alto Rio Grande ocupa uma área de aproximadamente 71.218,63 

hectares, o que corresponde a 6,76% da área total da bacia do rio das Mortes, e está 

localizada na porção oeste desta. Com apenas 14 fragmentos, a “Água” foi mapeada em 

uma área de cerca de 2.130,8ha (3% da área da sub-bacia), com tamanho médio elevado 

(152,2ha) e alto desvio padrão (452,04ha), o que indica a presença de grandes fragmentos 

de água. Além do mais a cobertura dessa categoria na sub-bacia corresponde a 

aproximadamente 61% da área total dessas mapeadas na bacia do rio das Mortes. A sub-

bacia tem a menor área coberta pela categoria “Campo”, cerca de 41 ha, entre as demais 

sub-bacias. Na área encontram-se 3 sedes municipais: Ijaci, Ribeirão Vermelho e Lavras, 

com destaque para essa última, que além de apresentar uma das maiores áreas de mancha 

urbana na bacia do rio das Mortes, tem como característica de entorno uma área devastada, 

com predomínio de “Outros Usos” e manchas de “Floresta estacional semidecidual” 

isoladas. 

A sub-bacia do Baixo Rio das Mortes ocupa cerca de 121.079,41 hectares, o que 

corresponde a 11,49% da área total da bacia do rio das Mortes. As formações savânicas da 

sub-bacia do Baixo Rio das Mortes são constituídas em sua maioria pela tipologia “Campo”. 

A “Floresta Estacional Semidecidual Montana”, com aproximadamente 13.060ha de área, 

encontra-se bem fragmentada e distribuída em pequenas manchas. A predominância da 

tipologia “Outros Usos” chegando a mais de 87% da área total da sub-bacia, ou seja, cerca 

de 105.722ha. Localizada na porção centro/centro-oeste da bacia do rio das Mortes, a sub-

bacia em questão tem como drenagem principal o rio das Mortes, que corta essa em toda a 

sua extensão. A sub-bacia compreende as sedes municipais de Bom Sucesso e Ibituruna, 

que de acordo com Ferreira e Ferreira (2009), apresentam 165 voçorocas distribuídas por 

uma área de 252 hectares e 12 voçorocas em uma área de cerca de 36,5 hectares, 

respectivamente, de um total de 209 voçorocas mapeadas na área da sub-bacia do Baixo 

Rio das Mortes. 

A sub-bacia do Médio Rio das Mortes ocupa uma área de aproximadamente 96.015,97ha, 

ou seja, 9,12% da bacia do rio das Mortes. A sub-bacia apresenta 5 sedes municipais, tendo 

a principal mancha urbana São João del-Rei. A categoria “Campo” ocupa uma área relativa 

muito maior quando comparada com a “Formação Florestal”, visto que essas estão 

concentradas quase em sua totalidade ao sul da sub-bacia, já a “Formação Florestal” 

encontra-se distribuída em pequenos fragmentos ao longo da matriz “Outros Usos” no 

restante da sub-bacia. A região é considerada segundo o estudo de Ferreira e Ferreira 

(2009), como uma área favorecida à presença intensiva de voçorocas, por apresentar um 

relevo mais montanhoso e também um solo mais susceptível aos processos erosivos. O 

estudo mostra ainda dados de 347 voçorocas mapeadas em uma área de aproximadamente 
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595 ha. 

A sub-bacia do Ribeirão Barba de Lobo ocupa uma área de aproximadamente 56.286,54ha, 

ou seja, 5,34% da bacia do rio das Mortes. Das sub-bacias já analisadas, a do Ribeirão 

Barba de Lobo é a que apresentou maior diversificação das tipologias, com uma matriz 

secundária formada pelo “Campo” e uma área de reflorestamento semelhante à área 

ocupada pela “Floresta Estacional Semidecidual Montana”, esta mantendo a característica 

de manchas pequenas e o “Eucalipto” com poucos fragmentos (43) em destaque na 

paisagem. Na região da sub-bacia não estão localizadas nenhuma das sedes municipais, o 

que justifica o baixo volume das áreas urbanas e, possivelmente, essa representar o menor 

percentual de atividades antrópicas entre as sub-bacias. 

A sub-bacia do Rio Carandaí ocupa uma área de aproximadamente 67.617,10ha, ou seja, 

6,42% da bacia do rio das Mortes. A sub-bacia está localizada na porção leste-nordeste, 

com forte predomínio dos “Outros Usos”. A “Formação Florestal” representada pela Floresta 

estacional semidecidual Montana está distribuída ao longo de toda a sub-bacia como matriz 

secundária. As manchas de “Eucalipto” apresentam-se distribuídas por toda bacia com uma 

maior concentração próximo a sede de Carandaí. A fisionomia “Campo” encontra-se na 

borda sudoeste, na Serra de São José, no município de Prados.Na área encontram-se parte 

de duas sedes municipais, a de Lagoa Dourada e Prados e toda a mancha urbana de 

Carandaí.  

A sub-bacia do Rio do Cervo ocupa uma área de aproximadamente 110.495,21 ha, ou seja, 

10,49% da bacia do rio das Mortes, e está localizada no sul da porção oeste da bacia do rio 

das Mortes. Possui como categorias principais, “Outros Usos”, com cerca de 93.744ha, 

seguida da “Floresta Estacional Semidecidual Montana” (13.661,94ha), compõe um pouco 

mais do que 97% da área total da sub-bacia do Rio do Cervo. As formações savânicas não 

cobrem 1,3% da área total da sub-bacia, com destaque para o “Campo. As áreas urbanas 

se dividem em duas porções, correspondendo às sedes dos municípios de Carmo da 

Cachoeira e São Bento Abade.  

A sub-bacia do Rio dos Peixes ocupa uma área, na porção central da bacia do rio das 

Mortes, de aproximadamente 51.155,47ha, ou seja, 4,86% dessa. A sub-bacia possui a 

menor porcentagem de cobertura nativa dentre as demais, aproximadamente 7%, e, 

consequentemente a maior porcentagem de área ocupada pela categoria “Outros Usos”, 

dentre as demais sub-bacias, cerca de 92% e as demais atividades antrópicas (0,73%). 

De acordo com Ferreira e Ferreira (2009), a sub-bacia do Rio dos Peixes foi apontada como 

a segunda das pertencentes à bacia do rio das Mortes com a maior quantidade de 

voçorocas, em uma área de cerca de 423 hectares. Esse potencial de degradação 

observado na bacia pode justificar o montante de cobertura ocupada pelo sistema 

antropizado. Apenas uma mancha urbana apresenta-se na região, sendo esta pertencente à 

sede do município de São Tiago. 

A sub-bacia do Rio Elvas ocupa uma área de aproximadamente 86.656,07ha, ou seja, 

8,23% da bacia do rio das Mortes. A sub-bacia possui a maior porcentagem de áreas 

cobertas por vegetação natural, tendo as formações savânicas em maior proporção, dentre 

as sub-bacias do rio das Mortes, essas que cobrem cerca de 31% da área total da bacia. As 
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áreas de reflorestamento atingem aproximadamente 1,26% da área da bacia. Na porção 

Centro-Sul da sub-bacia do Rio Elvas, estão localizadas duas das sedes municipais: 

Ibertioga e Santa Rita do Ibitipoca. 

A sub-bacia do Rio Jacaré ocupa uma área de aproximadamente 211.141,70ha, ou seja, 

20,05% da bacia do rio das Mortes, localizada na porção noroeste desta. Apresenta grande 

percentual de ocupação da categoria “Outros Usos”, que caracteriza a sub-bacia como a de 

maior área ocupada pelos usos antrópicos, chegando, no total, a uma área de mais de 

184.032 hectares. Entre as classes vegetacionais, as formações savânicas apresentam-se 

em poucos fragmentos distribuídos em uma área de 274,65ha, cerca de 0,12% da área da 

sub-bacia. Já as formações florestais ocupam uma porção de 12,6% de área, quase 26.597 

hectares, essa categoria cobre a maior área em hectares dentre as demais sub-bacias. As 

classes “Campo” e “Campo rupestre” são quase imperceptíveis na área, sendo encontrada 

na borda leste da bacia, na Serra da Galga. Com relação às áreas urbanas, ficam visíveis 4 

manchas, que são pertencentes às sedes dos municípios de Oliveira, Santana do Jacaré, 

Santo Antônio do Amparo e São Francisco de Paula. 

1.3.3. ÁREAS REGULADAS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Conforme apresentado no Capítulo 4.8.3 do Volume 1 do PDRH-GD2, foi possível identificar 

a presença de três unidades de conservação, sendo uma unidade de proteção integral e 

duas de uso sustentável. O Quadro 5 apresenta as Unidades de conservação inseridas na 

bacia do rio das Mortes. 

Quadro 5 - Unidades de conservação inseridas na bacia do rio das Mortes. 

 

TIPO NOME AREA LEGISLACAO CIDADE USO 

APAE (Área de 

Proteção 

Ambiental 

Estadual)  

Serra São 

José 
4648,33 

Decreto n° 21.308 

de 19/05/81 e 

Decreto n° 30.934 

de 16/02/90 

Cel. Xavier 

Chaves / Prados / 

Santa Cruz de 

Minas / São João 

del-Rei /Tiradentes 

Uso 

Sustentável 

FLONA 

(Floresta 

Nacional) 

Ritápolis 89,13 
Decreto n° de 

21/09/99 
Ritápolis 

Uso 

Sustentável 

REVS (Refúgio 

Estadual de 

Vida Silvestre) 

Libélulas da 

Serra São 

José 

3716,89 
Decreto n° 43.908 

de 05/11/2004 

Tiradentes / Santa 

Cruz de Minas / 

São João del-Rei / 

Coronel Xavier 

Chaves / Prado 

Proteção 

Integral 

 

A Figura 2 apresenta as áreas protegidas localizadas na bacia do rio das Mortes. 
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1.3.4. ESTUDOS DE ICTIOFAUNA 

A ocupação humana para diversos fins tem alterado de forma evidente as condições de uma 

parcela enorme dos corpos d´água, seja de forma direta (drenagens de várzeas, alagados 

ou lagoas marginais; da alteração de curso ou de áreas de remanso; ou ainda o lançamento 

in natura de efluentes de origem industrial ou doméstica), como indireta (a alteração do uso 

e da ocupação do solo, com supressão das formações ciliares e matas nativas, e a 

exposição do solo à lixiviação, consequência da abertura de estradas ou de 

empreendimentos sem planejamentos ambientais apropriados). Este processo de 

degradação dos tributários pode estar trazendo consequências irremediáveis a espécies 

com elevada especialização de hábitat e fragilidade quanto à alteração de condições físicas 

e químicas da água, comprometendo aspectos reprodutivos e alimentares e, 

consequentemente, do recrutamento de novas gerações.  

No Capítulo 4.8.2 do Volume 1 do PDRH-GD2 foi feita uma breve contextualização da 

ictiofauna na UPGRH GD2, além da influência das barragens e um levantamento 

bibliográfico das espécies registradas na UPGRH GD2. 

Informações qualitativas puderam compor parcialmente o cenário pesqueiro no rio Grande. 

As espécies de maior interesse são a corvina (alóctone), o mandi-amarelo, a piapara e o 

piau. Nesta região, a pesca se faz em grande parte de forma artesanal, seja ela de cunho de 

subsistência ou profissional, geralmente utilizando-se da rede de espera, espinhéis e 

tarrafas como instrumento de captura.  

O caminho mais seguro e eficiente para a recuperação e proteção da biodiversidade íctia de 

uma bacia é trabalhar-se em toda a complexa teia de relações que a envolve, e não apenas 

visando promover algumas espécies consideradas de maior interesse. Desta forma, as 

ações devem ser moldadas por um conjunto de objetivos que, não raras, fogem dos limites 

do corpo hídrico em si, mas que se interligam em diferentes momentos e intensidades.  

Sugere-se que ações integrativas com a população, principalmente dependentes da 

atividade pesqueira, sejam estimuladas, como campanhas educativas em diversos meios de 

comunicação, educação ambiental e possibilidade de participação em momentos de 

definição de estratégias de ação. 

1.3.5. POLÍTICAS, PLANOS E PROGRAMAS LOCAIS E REGIONAIS 
EXISTENTES  

No Capítulo 4.9.10 do Volume 1 do PDRH-GD2, foram apresentados os principais planos, 

programas e projetos em implantação, organizados de acordo com o âmbito administrativo 

de origem, ou seja, os níveis federal, estadual ou municipal, e sua área de intervenção. 

Foram consultados sites da internet e feitos contatos com órgãos relacionados aos planos e 

programas com vistas a detalhar as informações levantadas.  

Para esse relatório foram ressaltados os programas relacionados diretamente com os 

recursos hídricos e a qualidade ambiental, os quais podem vir a contribuir para o alcance 

das metas a serem propostas para o enquadramento. Os programas são apresentados no 

Quadro 6.
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Quadro 6 - Planos e Programas na Bacia do rio das Mortes. 

 

Âmbito Órgão Área Projeto Descrição 

Estadual 
Governo do 

Estado de MG 

Qualidade 

Ambiental 

Potencialização 

Consolidação da 

Gestão de Recursos 

Hídricos em Bacias 

Hidrográficas 

Projetos Estruturadores do 

estado de MG 

Estadual 
SEMAD/IGAM/

BDMG 

Recursos 

Hídricos 
FHIDRO 

Fundo de Recuperação, Proteção 

e Desenvolvimento Sustentável 

das Bacias Hidrográficas do 

Estado de Minas Gerais 

Estadual SEMAD/IGAM 
Recursos 

Hídricos 
Águas de Minas 

Monitoramento da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas 

de Minas Gerais 

Estadual COPAM/CERH 
Recursos 

Hídricos 

Projeto Piloto - 

Biomonitoramento 

Monitoramento da qualidade das 

águas superficiais no estado de 

Minas Gerais 

Estadual COPASA/SEE 

Recursos 

Hídricos/

Educação 

Programa Água nas 

Escolas e Projeto 

Chuá 

Ampliação e melhorias de 

Sistema de Abastecimento de 

Água em escolas e programa de 

educação ambiental e sanitária. 

Estadual SETOP Hidrovia Prohidro 

Programa de Desenvolvimento 

do Transporte Hidroviário de 

Minas Gerais tem por objetivo 

incrementar a modalidade 

hidroviária. 

 

1.3.6. ARCABOUÇO LEGAL E INSTITUCIONAL PERTINENTE 

A classificação das águas interiores segundo seus usos preponderantes foi instituída em 

âmbito federal por meio da Portaria GM 013 do Ministério do Interior, de 15 de janeiro de 

1976. Posteriormente, em decorrência da execução da Política Nacional do Meio Ambiente, 

a citada Portaria foi aperfeiçoada, sendo substituída pela Resolução CONAMA Nº 20 de 18 

de junho de 1986, relativa à classificação das águas doces, salobras e salinas no Território 

Nacional. 

No Estado de Minas Gerais, o enquadramento foi inserido pela Deliberação Normativa Nº 

10, de 16 de dezembro de 1986, do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM que 

define normas e padrões para qualidade das águas e lançamento de efluentes nas coleções 

de águas. Adicionalmente, cabe mencionar três Leis Estaduais do início da década de 90, 

citadas por Maciel Jr. (2000), associadas com o tema enquadramento uma vez que 

estabelecem diretrizes para preservação e proteção de cursos de água: Leis Nº 10.629, de 

16 de janeiro de 1992 e Nº 12.016, de 15 de dezembro de 1995, que tratam de rios de 

preservação permanente, e Lei Nº 10.793, de 02 de julho de 1992, relacionada à proteção 

de mananciais de abastecimento público. 

Com a promulgação da Lei Nº 9.433, em 8 de janeiro de 1997, que dispõe a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes, foi definido como um dos seus instrumentos. Dentre as 
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diretrizes para implementação dessa Política ressalte-se a gestão sistemática dos recursos 

hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, referida no Inciso I do 

Artigo 3º da citada Lei. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos em Minas Gerais definida pela Lei Nº 13.199, de 

29 de janeiro de 1999, também relaciona dentre seus instrumentos de gestão o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes. A Lei 

atribui ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MG deliberar sobre o 

enquadramento dos corpos de água em classes, em consonância com as diretrizes do 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, e de acordo com a classificação 

definida na legislação ambiental. Estabelece como competência dos comitês de bacia 

decidir sobre a proposta para o enquadramento das águas, a ser elaborada pela Agência de 

Bacia Hidrográfica ou entidades a ela equiparadas, com o apoio de reuniões públicas, 

assegurando o uso prioritário para abastecimento público, para encaminhamento ao CERH-

MG. 

Ademais, o Decreto 41.578, de 8 de março de 2001, que regulamenta a Lei 13.199/99, 

determina no Artigo 7º, o que se segue: 

O CERH-MG e o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, sob a coordenação da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, visando 

compatibilizar as normas de gestão dos recursos hídricos e de gestão ambiental, incluindo o 

licenciamento, estabelecerão, mediante deliberação normativa conjunta, critérios e normas 

gerais em matérias afetas a ambos os colegiados, especialmente sobre: 

I - competência das Câmaras Especializadas; 

II - enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes; 

III - licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos públicos e privados, capazes 

de impactar as coleções hídricas, bem como as que envolvam o uso outorgável dos 

recursos hídricos; 

IV - outorga dos direitos de uso de recursos hídricos para empreendimentos de grande porte 

e potencial poluidor. 

A nova mentalidade com relação ao gerenciamento das águas impulsionou a essencial 

compatibilização da Política de Meio Ambiente com a Política de Recursos Hídricos, 

culminando com a aprovação da Resolução CONAMA Nº 357, em 17 de março de 2005, 

que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para enquadramento dos corpos de 

águas superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. Nesse processo, concernente ao Estado de Minas Gerais, foi publicada a 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 1, em 05 de maio de 2008. 

Os conceitos introduzidos pela Resolução CONAMA Nº 357/2005 reforçaram a necessidade 

de atualização das diretrizes para enquadramento das águas. Dessa forma, foi aprovada a 

Resolução CNRH Nº 91, de 5 de novembro de 2008, que fixa procedimentos gerais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos.  
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O enquadramento visa assegurar qualidade de água compatível com os usos mais 

exigentes e diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas 

permanentes, segundo Artigo 16 da Lei Nº 13.199/99. Deve estar baseado não 

necessariamente na condição de qualidade atual das águas, mas nos níveis que essas 

deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade. Assim, representa uma 

visão prospectiva da bacia, permitindo traçar planos de ação escalonados, desde diretrizes 

e orientações de cunho amplo até ações específicas localizadas. 

A Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 1/2008, no Inciso XIX do Artigo 2º 

apresenta a seguinte definição para enquadramento: 

Instrumento de gestão de recursos hídricos instituído pela Lei nº 13.199 de 29 de janeiro de 

1999, que estabelece meta ou objetivo de qualidade da água e do ambiente aquático 

(classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, 

de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo, conforme 

deliberação dos respectivos comitês de bacia hidrográfica. 

O enquadramento é uma valiosa ferramenta de planejamento que permite articular os 

aspectos de quantidade e qualidade dos recursos hídricos, pois ao se definir o uso prioritário 

da água, naturalmente estão sendo estabelecidas as respectivas condições e padrões de 

qualidade que darão sustentação a esse uso. 

Há uma clara interação do enquadramento com os demais instrumentos da Política de 

Recursos Hídricos, no âmbito Federal e Estadual, majoritariamente com o plano de recursos 

hídricos, outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. 

No que se refere à vinculação com o plano de recursos hídricos, o enquadramento é 

mencionado por ANA (2005), como “um processo que envolve um extenso diagnóstico da 

bacia para determinar os usos atuais e futuros associados à vocação e as características 

sócio-econômico-culturais da região, além de estudos hidrológicos envolvendo a quantidade 

e a qualidade da água. Portanto, é essencial que as propostas de enquadramento, quando 

possível, estejam incluídas na elaboração de todos os Planos de Bacia”. 

Segundo Rodrigues (2005), "na gestão adequada dos processos de outorga e cobrança 

pelos usos da água, que indiscutivelmente deve focalizar a quantidade e a qualidade, é 

necessário considerar de forma articulada o enquadramento em classes de uso, o regime de 

vazão e a capacidade de autodepuração do corpo hídrico". 

A autora observa ainda que “A decisão do enquadramento do corpo hídrico em sua 

respectiva classe de uso também deve ser tomada com base nas vazões que serão 

disponibilizadas naquele corpo hídrico para outorga, nos custos unitários de captação e 

lançamento, assim como nos valores cobrados dos usuários e o conseqüente montante 

arrecadado.”. 

Do mesmo modo é relevante enfatizar a ligação do enquadramento com o licenciamento 

ambiental. Conforme destaca Costa (2008), "nos processos de licenciamento ambiental 

integrado, que incluem a solicitação de outorga, devem ser avaliados paralelamente os 
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padrões de lançamento de efluentes e do corpo receptor com base nas classes de 

enquadramento, tendo como orientação as respectivas metas progressivas". O autor 

ressalta que os órgãos ambientais deverão definir a carga poluidora máxima para o 

lançamento, de forma que as metas progressivas definidas no enquadramento do corpo 

hídrico não fiquem comprometidas. 

Assim, considera que para o alcance do enquadramento, é necessário um planejamento 

eficaz, pautado na definição de metas realizáveis, na correta priorização de ações e na 

otimização de investimentos. À tradicional abordagem do licenciamento ambiental focada 

exclusivamente no comando e controle, ou seja, verificação do atendimento ao padrão de 

lançamento e aplicação de penalidade e multa, deve-se incorporar os instrumentos da 

Política de Recursos Hídricos, especialmente o enquadramento, outorga e cobrança. 

Essa visão contemporânea está explicitada na Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

relativa às diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, que dentre seus princípios fundamentais especifica a utilização de 

tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a 

adoção de soluções graduais e progressivas, e a integração das infra-estruturas e serviços 

com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

Adicionalmente, no Parágrafo 2º do Artigo 44, referente aos aspectos técnicos, é 

mencionado o tema enquadramento: “A autoridade ambiental competente estabelecerá 

metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de 

esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem 

lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de 

pagamento das populações e usuários envolvidos”. 

Num enfoque mais amplo verifica-se uma forte interconexão entre o enquadramento e o uso 

e a ocupação do solo, implicando automaticamente em interface com o Zoneamento 

Ecológico Econômico, Planos Diretores Municipais, Planos de Desenvolvimento e Planos 

Setoriais. 

Maciel Jr. (2000) ressalta a importância do enquadramento ao correspondê-lo ao 

zoneamento ambiental, instrumento da Política de Meio Ambiente. Considera que ao dividir 

os corpos hídricos em trechos de usos preponderantes das águas e assim em classes de 

qualidade, é efetuada uma ordenação de unidades ambientais e são definidas diretrizes de 

atuação, processo que equivale a um zoneamento das águas.
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1.4. USOS PREPONDERANTES, CONFLITOS, FONTES DE POLUIÇÃO E 
PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO 

A identificação e localização dos usos e interferências que alterem o regime, a quantidade 

ou a qualidade da água existente em um corpo de água, destacando os usos 

preponderantes, além das fontes de poluição, foi realizada através do trabalho de campo e a 

partir desse levantamento foram definidos os trechos para o enquadramento das águas na 

bacia. Os usos e as fontes de poluição identificados são apresentados a seguir por trechos 

de cada sub-bacia. 

1.4.1. SUB-BACIA ALTO RIO DAS MORTES  

Trecho 1 – Rio das Mortes, das nascentes até a confluência com o ribeirão Senhora 

das Dores, incluem-se os córregos das Areia e Cachimbeiro – Classe 1. 

O referido trecho encontra-se localizado no município de Barbacena, seus afluentes da 

margem esquerda originam-se das encostas da Serra da Mantiqueira. Quanto ao uso das 

águas as mesmas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de 

contato primário; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

O cenário rural nesta região é ocupado por cultivos agrícolas (olerículas, etc.), cultivos 

florestais (Eucaliptos sp.), pastagens plantadas e quanto a vegetação nativa incidente, 

ocorrência de campos de altitude e floresta estacional semidecidual. 

Trecho 2 – Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão Senhora das Dores até a 

confluência com o ribeirão Caieiro – Classe 2. 

Trecho extenso compreendido entre os municípios de Barbacena e Antônio Carlos, suas 

águas destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; à aquicultura e à atividade de pesca; à 

dessedentação animal; ao abastecimento industrial e à geração de energia.  

O rio das Mortes apresenta neste segmento uma série de afluentes, destaca-se neste trecho 

o córrego Sol Brilhante. A jusante das nascentes que originam o córrego Sol Brilhante foi 

identificada a existência de uma indústria de Laticínios que faz uso das águas do referido 

corpo hídrico, fato este comprovado através de informações obtidas no IGAM. “in loco” foi 

observado que o Laticínio supracitado realiza o lançamento de efluentes diretamente no 

córrego em questão e aparentemente sem tratamento prévio, sendo este fato evidenciado 

na Figura 3.  
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Figura 3 - Lançamento de efluentes proveniente de indústria de laticínios diretamente no 

córrego Sol Brilhante.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Através de informações obtidas junto ao IGAM foi possível a identificar neste segmento a 

utilização das águas para a geração de energia (PCH Ilhéus) e abastecimento industrial. 

Encontram-se inserida neste segmento a principal captação para o abastecimento 

doméstico e industrial da sede municipal de Barbacena, à responsabilidade por tal serviço é 

do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE), que realiza a 

distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional. Esta captação é 

apresentada na Figura 4.  

Foi relatado pela Prefeitura Municipal de Barbacena que os distritos Ponte do Cosme e 

Colônia Rodrigues Silva lançam seus efluentes domésticos diretamente no rio das Mortes 

neste segmento sem qualquer tratamento, fato este ilustrado pela Figura 5.  

  
Figura 4 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal da Barbacena.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 5 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos dos distritos de Ponte do Cosme 

e Colônia Rodrigues Silva (Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 3 – Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão Caieiro até a confluência 

com rio Elvas – Classe 3. 

Trecho extenso compreendido entre os municípios de Barbacena, Barroso, Prados, Dores 

de Campos e Tiradentes, suas águas podem ser destinadas ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; ao abastecimento industrial; 

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora (Figura 6); à 

navegação; à dessedentação de animais e à extração de areia/dragagem.  

Ao adentrar o perímetro urbano de Barroso o referido curso d’água acaba por receber direta 

e indiretamente grande parte dos efluentes domésticos e industriais provenientes da sede 

municipal, um dos pontos de lançamento de efluente é apresentado pela Figura 7. Foi 

identificada “in loco” a presença de uma estação de tratamento de esgoto no município 

supracitado, sendo esta, responsável pelo tratamento de aproximadamente 10% dos 

efluentes gerados no município, a gestão de tal ETE e da Prefeitura Municipal de Barroso, a 

estação de tratamento pode ser visualizada na Figura 8. O povoado rural de Estação Prados 

(Prados), localizado nas margens do rio das Mortes, lança parte de seus efluentes 

domésticos no referido corpo hídrico, sem tratamento prévio, a Figura 9 possibilita a 

visualização deste ponto. 

A sede urbana de Tiradentes lança parte de seus efluentes domésticos e industriais 

diretamente no rio das Mortes, fato este ilustrado através da Figura 10. Na data da visita “in 

loco” foi possível constatar que a COPASA, concessionária responsável pela água e esgoto 

no município, iniciou o projeto para instalação da uma estação de tratamento de esgoto, a 

obra se encontrava em fase inicial de construção. O ponto de lançamento da estação de 

tratamento de esgoto mencionado anteriormente será no rio das Mortes neste trecho.  

  

Figura 6 - Pesca amadorano rio das Mortes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 7 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais "in natura" 

provenientes da sede municipal de Barroso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 8 - Estação de tratamento de esgoto da 

sede municipal de Barroso trata 

aproximadamente 10 % dos efluentes da sede 

municipal.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 9 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Estação de 

Prados (Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
Figura 10 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Tiradentes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 4 – Ribeirão Senhora das Dores, das nascentes até a o ponto de lançamento 

da ETE do distrito de Senhora Das Dores (Barbacena), inclui-se o córrego Grota das 

Pedras – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Barbacena suas águas destinam-se ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades 

aquáticas; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à 

dessedentação animal (Figura 13).  

Encontram-se inseridas neste segmento duas captações para o abastecimento doméstico 

do distrito de Senhora das Dores (Barbacena), estas captações são apresentadas pela 

Figura 11 e Figura 12. A responsabilidade por tal serviço é do Departamento Municipal de 

Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE), que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores após tratamento simplificado. Os locais das captações apresentam alta 
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vulnerabilidade, pois não há isolamento e sinalização. 

  
Figura 11 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico do distrito de 

Senhora das Dores (Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 12 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico do distrito de 

Senhora das Dores (Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

 
Figura 13 - Ocorrência de dessedentação animal nas proximidades do ponto de captação para 

abastecimento doméstico do distrito de Senhora das Dores (Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 5 – Ribeirão Senhora das Dores, do ponto de lançamento da ETE do distrito de 

Senhora das Dores (Barbacena) até a confluência com o rio das Mortes – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Barbacena, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto e à 

dessedentação animal.  

O distrito de Senhora das Dores possui rede coletora e a estação de tratamento de esgoto, 

sendo assim, os efluentes tratados provenientes da ETE são lançados no ribeirão Senhora 

das Dores, à responsabilidade por tal serviço é do Departamento Municipal de Água e 

Esgoto de Barbacena (DEMAE). A estação de tratamento de efluentes e o ponto de 

lançamento são apresentados respectivamente pela Figura 14 e Figura 15. 
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Em campo foi relatado por moradores do local a existência de irrigações de hortaliças a 

jusante do ponto de lançamento de esgoto tratado da ETE do distrito de Senhora das Dores 

(Barbacena).  

  
Figura 14 - Estação de tratamento de esgoto 

do distrito de Senhora das Dores 

(Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 15 - Ponto de lançamento de esgoto 

tratado do distrito de Senhora das Dores 

(Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 6 – Ribeirão Sapateiro, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de Barbacena, suas nascentes originam-se das encostas da 

Serra da Mantiqueira. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades 

aquáticas; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

aqüicultura e à atividade de pesca e à dessedentação animal.  

A captação para abastecimento doméstico do distrito de Correia de Almeida (Barbacena) 

encontra-se disposta neste segmento, à responsabilidade por tal serviço é do Departamento 

Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE), que realiza a distribuição das águas 

aos consumidores após tratamento convencional. A captação ora mencionada é 

apresentada na Figura 16.  

 
Figura 16 - Ponto de captação para abastecimento doméstico do distrito de Correia de 

Almeida (Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 26 

Devido a sua localização geográfica o ribeirão Sapateiro pode vir a receber parte dos 

efluentes domésticos provenientes da sede do distrito de Correia de Almeida (Barbacena), 

no entanto, não foi visualizado pela equipe nenhum lançamento aparente.  

Trecho 7 - Córrego Torres e seus afluentes, das nascentes até a confluência com rio 

das Mortes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Barbacena suas águas destinam-se ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades 

aquáticas; à recreação de contato primário; a irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 

remoção de película e à dessedentação animal. Entre os principais afluentes do córrego 

Torres destacam-se os córregos Padre Cunha, José Luis e da Barba. 

Encontra-se localizada no córrego da Barba a captação para abastecimento doméstico do 

distrito de São Sebastião dos Torres (Barbacena), a responsabilidade por tal serviço é do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE), que realiza a 

distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional.  

Os solos da região são recobertos por pastagens plantadas, cultivos agrícolas (olerículas e 

frutíferas) e fragmentos de floresta estacional semidecidual.  

A Figura 17 e a Figura 18 propiciam a visualização de alguns cultivos agrícolas conduzidos 

na região  

  
Figura 17 - Em destaque lavoura de frutíferas 

(pêssego e maracujá) com a utilização de 

irrigação.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 18 - Ponto com ocorrência de irrigação 

de olerículas (Alface, etc.).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 8 – Córrego Pinheiro Grosso, das nascentes até o início do perímetro urbano 

do distrito de Pinheiro Grosso (Barbacena) – Classe 1. 

Trecho localizado no município Barbacena suas águas destinam-se ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à 

irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à dessedentação animal.  
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Trecho 9 – Córrego Pinheiro Grosso e seus afluentes, do perímetro urbano do distrito 

de Pinheiro Grosso até a confluência com rio das Mortes – Classe 2. 

Segmento localizado no município de Barbacena suas águas apresentam os seguintes 

usos: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção 

das comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; 

consumo industrial e à dessedentação animal. Entre os principais afluentes do córrego 

Pinheiro Grosso neste trecho destacam-se os córregos Campo Alegre e Cabana.  

Encontra-se inserido no córrego Campo Alegre um dos pontos de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de Barbacena, tais resíduos são lançados 

diretamento na referido curso d’água sem prévio tratamento, a Figura 19 apresenta o ponto 

ora mencionado.  

 
Figura 19 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Barbacena.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Informações obtidas junto ao IGAM indicam a presença de duas captações para 

abastecimento industrial inseridas no referido trecho, sendo uma destas apresentada pela 

Figura 20. Também se encontra disposta neste segmento uma das captações para 

abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de Barbacena, Figura 21, à 

responsabilidade por tal serviço é do Departamento Municipal de Água e Esgoto de 

Barbacena (DEMAE), que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. Funcionários do DEMAE relataram que a montante do ponto de 

captação ocorre o lançamento de efluentes provenientes de um abatedouro de aves.  

No referido percurso foi identificada à presença de uma estação de tratamento de esgoto, 

Figura 22, responsável pelo tratamento de aproximadamente 5% dos efluentes domésticos e 

industriais da sede municipal de Barbacena, à responsabilidade por tal serviço é do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE). Os efluentes tratados 

são lançados no córrego Pinheiro Grosso, o ponto de lançamento é ilustrado através da 

Figura 23. 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE) relatou que parte dos 

efluentes domésticos provenientes do Distrito de Pinheiro Grosso (Barbacena) são lançados 

diretamente no córrego em questão. 
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Figura 20 - Ponto de captação para 

abastecimento industrial.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 21 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de Barbacena.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 22 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de Barbacena trata 

aproximadamente 5% dos efluentes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 23 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da sede municipal de Barbacena, 

aproximadamente 5% dos efluentes 

coletados.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

 

A promoção da atividade de irrigação e a realização da pulverização de olerículas com 

defênsivos agrícolas é um fator que pode vir a conflitar com os usos das águas a jusante 

uma vez que as lavouras estão na sua grande maioria inseridas nas médias vertentes o que 

pode favorecer o deflúvio e o carreamento de sedimetos e resíduos para os cursos d’água.  

 

Em algumas situações o abastecimento dos pulverizadores agrícolas acaba ocorrendo 

diretamente nos corpos d’água o que potencializa o risco de contaminação diante da 

possibilidade do refluxo de produto para dentro do manancial pelo fato da não existência da 

válvula de retenção nos equipamentos e/ou imperfeições da mesma. 

 

Trecho 10 – Córrego Santa Teresa, das nascentes até o início do perímetro urbano do 

distrito de Pinheiro Grosso (Barbacena) – Classe 1. 

Trecho localizado no município Barbacena suas águas destinam-se ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à 

irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao 
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solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à dessedentação animal.  

Encontra-se inserida neste segmento a captação para o abastecimento doméstico do distrito 

de Pinheiro Grosso (Barbacena), Figura 24, à responsabilidade por tal serviço é do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE), que realiza a 

distribuição das águas aos consumidores após tratamento simplificado. O local da captação 

apresenta alta vulnerabilidade, pois não há isolamento e sinalização. 

 
Figura 24 - Ponto de captação para abastecimento doméstico do distrito de Pinheiro Grosso 

(Barbacena).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 11 – Córrego Santa Teresa, do perímetro urbano do distrito de Pinheiro 

Grosso (Barbacena) até a confluência com o córrego Pinheiro Grosso – Classe 2. 

Segmento localizado no município de Barbacena suas águas apresentam os seguintes 

usos: à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora. 

Por margear a sede urbana do distrito de Pinheiro Grosso (Barbacena) o referido corpo 

hídrico acaba por receber parte dos efluentes domésticos da localidade, tal fato foi 

determinante para a definição da proposta de enquadramento.  

Trecho 12 – Ribeirão Bandeirinha, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público da sede de Antônio Carlos – Classe 1. 

Trecho localizado no interior do município de Antônio Carlos, suas nascentes originam-se 

das encostas da Serra da Mantiqueira. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à pesca amadorae à dessedentação animal.  

Foi constatada no referido trecho a presença da captação para abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Antônio Carlos, representada pela Figura 25. As atividades 

inerentes ao processo de abastecimento de água é realizado pela COPASA, que remete as 

águas aos consumidores após tratamento convencional. A captação citada anteriormente 

apresenta grande vulnerabilidade por estar às margens da ferrovia e por não possuir 

qualquer sinalização e isolamento. Em visita “in loco” verificou-se a existência da 

comunidade rural de Coronel Araújo a montante da captação, foi relatado que a referida 
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comunidade lança parte de seus efluentes domésticos no ribeirão Bandeirinha, sem 

qualquer tratamento.  

 
Figura 25 - Ponto de captação para abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Antônio Carlos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 13 – Ribeirão Bandeirinha, do ponto captação até a confluência com o rio das 

Mortes – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Antônio Carlos, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à dessedentação animal e à pesca 

amadora. 

Após a captação para abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de Antônio 

Carlos o ribeirão Bandeirinha segue em direção ao perímetro urbano do município 

supracitado, onde conseqüentemente acaba por receber direta e indiretamente, sem 

tratamento prévio, grande porção dos efluentes domésticos e industriais produzidos no 

município.  

Trecho 14 – Ribeirão Curral Novo, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes, inclui-se os córregos Olhos D’água e Barreiro – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Antônio Carlos suas nascentes originam-se das encostas 

da Serra da Mantiqueira. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à dessedentação animal; à pesca 

amadorae à geração de energia.  

Em confirmação aos usos citados anteriormente, foi visualizado “in loco” a utilização das 

águas para geração de energia “PCH Cachoeira dos Fagundes”. O reservatório originado 

pelo barramento propicia a utilização das águas para recreação e pesca amadora. Esta 

localidade é ilustrada pela Figura 26. 

O distrito de São Sebastião de Campolide (Antônio Carlos) é o único a utilizar diretamente 

das águas do ribeirão Curral Novo para o abastecimento doméstico, sendo a COPASA a 

concessionária responsável por tal serviço, as águas são direcionadas aos consumidores 

após tratamento convencional, o ponto de captação é apresentado pela Figura 27.  
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Quanto à vegetação incidente foi observada a existência de pastagens plantadas, cultivos 

agrícolas, cultivos florestais, campos de altitude e fragmentos de floresta estacional 

semidecidual.  

  
Figura 26 - Em destaque o barramento da PCH 

Cachoeira do Fagundes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 27 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico do distrito de São 

Sebastião de Campolide (Antônio Carlos).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 15 – Córrego Caeté, das nascentes até a confluência com o ribeirão Caieiro – 

Classe 1. 

Trecho localizado no interior do município de Barbacena, suas águas destinam-se á 

proteção das comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional; à dessedentação animal e ao abastecimento industrial.  

Encontra-se inserida neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Barbacena, Figura 28, à responsabilidade da COPASA, que 

realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional. O local da 

captação apresenta alto grau de vulnerabilidade, pois não há correto isolamento e 

sinalização, não obstante, a referida captação encontra-se às margens da BR-040. Em 

campo também foi verificada neste trecho a presença de uma captação para o 

abastecimento industrial, Figura 29. 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Barbacena (DEMAE) relatou que no 

referido segmento encontra-se localizado um ponto de lançamento de efluentes 

provenientes de um abatedouro de aves.  
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Figura 28 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de Barbacena.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.    

Figura 29 - Captação para o abastecimento 

industrial.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 16 – Ribeirão Caieiro, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes – 

Classe 3. 

Trecho localizado no município de Barbacena, suas nascentes encontra-se nas 

proximidades da sede urbana do município supracitado, quanto ao uso das águas 

destacam-se à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras e à dessedentação 

de animais. 

Este segmento acaba por receber grande quantidade dos efluentes domésticos e industriais 

da sede municipal de Barbacena “in natura” sem tratamento prévio, a Figura 30 possibilita a 

visualização de um dos pontos de lançamento de efluentes da sede municipal de 

Barbacena. Na data da visita “in loco” foi possível constatar que a COPASA, concessionária 

responsável por parte dos serviços de água e esgoto no município, iniciou o projeto para 

instalação de uma estação de tratamento de esgoto, Figura 31, a obra se encontrava em 

andamento. O ponto de lançamento dos efluentes tratados da estação de tratamento de 

esgoto mencionado anteriormente será no ribeirão Caieiro, não foi relatado pela COPASA 

qual será a porcentagem de efluentes direcionados para tratamento na estação supracitada.  

  
Figura 30 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal 

de Barbacena. 

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 31 - Obras da estação de tratamento 

de efluentes da sede municipal de Barbacena. 

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 17 – Córrego da Invejosa, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Barbacena, suas águas destinam-se proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal; ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento simplificado e à aqüicultura e à atividade de pesca.  

Uma das captações para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Barroso encontra-se localizada neste segmento, Figura 32, à responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

 
Figura 32 - Captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Barroso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 18 – Córrego Cangalheiro, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Barrroso, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal; ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento simplificado e à aqüicultura e à atividade de pesca.  

Uma das captações para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Barroso encontra-se localizada neste segmento, à responsabilidade por tal serviço é da 

COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento 

convencional. A captação mencionada anteriormente é ilustrada pela Figura 33.  
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Figura 33 - Captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Barroso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 19 – Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira e seus afluentes, das 

nascentes até o início do perimetro urbano da sede municipal de Alfredo Vasconcelos 

– Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Ressaquinha e Alfredo Vasconcelos suas 

águas destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (Figura 35), tais 

como natação e mergulho; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 

se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película 

(Figura 36); à dessedentação animal e à pesca amadora.  

Encontram-se inserida neste segmento uma das captações para o abastecimento doméstico 

da sede municipal de Barbacena, Figura 34, à responsabilidade por tal serviço é da 

COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento 

convencional. 

As captações para abastecimento doméstico do distrito de São José de Pouso Alegre 

(Alfredo Vasconcelos) e do povoado rural de Peixoto (Ressaquinha) também se encontra 

inseridas neste trecho, à responsabilidade por tal serviço são das respectivas prefeituras 

municipais de Alfredo Vasconcelos e Ressaquinha respectivamente. Em ambas as 

situações apresentadas anteriormente, as águas são distribuídas às residências sem 

tratamento prévio. A captação de São José de Pouso Alegre (Alfredo Vasconcelos) é 

representada através da Figura 37.  
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Figura 34 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico da sede municipal 

de Barbacena.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 35 - Ponto destinado a recreação de 

contato primário.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 36 - Cultivo de frutas (Morango, etc.).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 37 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico do distrito de São 

José de Pouso Alegre (Alfredo Vasconcelos).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 20 – Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira, do perímetro urbano da 

sede municipal de Alfredo Vasconcelos até a confluência com o rio das Mortes, inclui-

se o córrego Pinga-Fogo – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Carandaí, 

Ressaquinha, Dores de Campos e Barroso, suas águas destinam-se ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e flores 

ornamentais (Figura 39); à aqüicultura e a atividade de pesca; à dessedentação animal e à 

geração de energia.  

Entre os afluentes do ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira, destaca-se o córrego 

Pinga-Fogo, no referido curso d’água foi identificado a presença de uma captação para à 

irrigação de flores ornamentais (rosas), atividade bastante difundida na região. Esta 

captação é ilustrada pela Figura 38. 
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Figura 38 - Ponto de captação para irrigação 

de flores ornamentais.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 39 - Cultivo de flores.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Ao adentrar ao perímetro urbano de Alfredo Vasconcelos o ribeirão Alberto Dias ou Loures 

ou Bandeira acaba por receber grande parte dos efluentes domésticos e industriais da sede 

municipal sem tratamento prévio, fato este evidenciado na Figura 40. É possível visualizar 

neste segmento a utilização das águas para a geração de energia (CGH – Cachoeira Santo 

Antônio), este ponto de geração de energia é apresentado na Figura 41.  A COPASA, 

empresa responsável pelo abastecimento de água no município de Barroso, pretende 

instalar neste trecho uma captação para o abastecimento doméstico e industrial do referido 

município, a Figura 42 apresenta este ponto. 

  
Figura 40 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Alfredo Vasconcelos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 41 - CGH Cachoeira Santo Antônio.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 42 - Futuro ponto de captação para abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de Barroso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 21 – Ribeirão Ressaquinha, das nascentes até o início do perímetro urbano de 

Ressaquinha – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Ressaquinha, suas águas podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à aqüicultura e à atividade de pesca e à dessedentação de animais.  

Trecho 22 – Ribeirão Ressaquinha, do perímetro urbano de Ressaquinha até a 

confluência com o ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira – Classe 2. 

Este segmento encontra-se compreendido entre os municípios de Ressaquinha e Carandaí. 

O lançamento atual de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de Ressaquinha 

está inserido neste trecho, Figura 43, e tais efluentes são lançados diretamente no referido 

corpo hídrico sem tratamento prévio.  

Na data da visita realizada “in loco” foi observado que a COPASA implantou no município de 

Ressaquinha uma estação de tratamento de esgoto, mas ainda não esta em operação, o 

corpo receptor dos efluentes tratados é o ribeirão Ressaquinha, a referida ETE é 

apresentada pela Figura 44.  

Quanto ao uso das águas as mesmas prestam à proteção das comunidades aquáticas e a  

dessedentação animal.  
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Figura 43 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Ressaquinha.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 44 - Estação de tratamento de esgoto 

de Ressaquinha.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 23 – Córrego Boa Esperança, das nascentes até a confluência com o ribeirão 

Ressaquinha – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Ressaquinha, suas águas destinam-se ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades 

aquáticas e à dessedentação animal. 

Neste segmento encontram-se a captação para o abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de Ressaquinha, Figura 45, à responsabilidade por tal serviço é da 

COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento 

convencional. 

 
Figura 45 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de Ressaquinha.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 24 – Córrego Bela Vista, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes 

– Classe 1. 

Trecho localizado no interior do município de Prados, suas águas destinam-se a proteção 

das comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
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simplificado e à dessedentação animal. 

Encontra-se inserida neste segmento a captação para o abastecimento doméstico do 

povoado rural Estação de Prados (Prados), à responsabilidade por tal serviço é da 

Prefeitura Municipal de Prados, que realiza a distribuição das águas aos consumidores sem 

tratamento prévio, a captação em questão é ilustrada através da Figura 46. 

 
Figura 46 - Ponto de captação para abastecimento doméstico do povoado rural de Estação de 

Prados.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 25 – Ribeirão do Patusca, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes, inclui-se os córregos Cachoeira e Matias ou da Cachoeirinha – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Dores de Campos e Prados. O ribeirão do 

Patusca é o principal receptor dos efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Dores de Campos, funcionários da Prefeitura Municipal relataram a ocorrência de 

lançamentos de produtos químicos provenientes dos curtumes, existentes no município, no 

referido corpo hídrico, tal fato, foi à principal causa da repressão da pesca amadorano local. 

A Figura 47 apresenta um dos pontos de lançamento de efluentes da sede municipal de 

Dores de Campos.  

Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas e 

à dessedentação animal.  

 
Figura 47 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Dores de Campos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 40 

Trecho 26 – Córrego Caxambu, das nascentes até a confluência com ribeirão do 

Patusca – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Dores de Campos suas águas destinam-se à proteção 

das comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

Encontra-se disposta neste segmento a captação para abastecimento doméstico e industrial 

da sede municipal de Dores de Campos (Figura 48), à responsabilidade por tal serviço é da 

Prefeitura Municipal, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

 
Figura 48 - Ponto de captação para abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Dores de campos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 27 – Ribeirão do Pinhão e seus afluentes, das nascentes até a confluência com 

rio das Mortes – Classe 2. 

Trecho localizado no interior do município de Prados, suas nascentes originam-se das 

encostas da Serra São José. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se ao 

abastecimento para consumo industrial; à dessedentação animal (Figura 53) e à proteção 

das comunidades aquáticas. Destaca-se entre os seus afluentes o córrego Engenho da 

Serra.  

Foi visualizada neste segmento, de acordo como a Figura 49, a presença de uma captação 

para o abastecimento industrial (abatedouro de aves), a jusante desta referida captação 

encontra-se o lançamento dos efluentes do referido empreendimento (Figura 50), na data da 

visita realizada “in loco” foi constatado que tais efluentes são lançados no córrego Engenho 

de Serra sem tratamento prévio. 

Os efluentes domésticos e industriais provenientes da sede urbana de Prados são lançados 

em sua grande maioria no ribeirão do Pinhão sem qualquer tratamento (Figura 51). Também 

se encontra disposto neste segmento o ponto de lançamento de efluentes domésticos do 

povoado rural denominado Coqueiros (Prados), conforme a Figura 52.  

Quanto ao uso dos solos do respectivo percurso destaca-se a presença de pastagens 

plantadas, cultivos florestais e fragmentos de floresta estacional semidecidual.  
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Figura 49 - Ponto de captação para 

abastecimento industrial.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 50 - Lançamento de efluentes 

industriais (abatedouro de aves) sem 

tratamento prévio.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 51 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Prados.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 52 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Coqueiros 

(Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

 
Figura 53 - Em destaque a ocorrência de dessedentação de animais, diretamente no ribeirão do 

Pinhão.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 28 – Córrego Pau do Angu, das nascentes até o início do povoado rural 

Bichinho (Prados) – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Prados, suas nascentes encontram-se dispostas nas 

encostas da Serra São José. Neste segmento suas águas destinam-se; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário e à dessedentação animal.  

Trecho 29 – Córrego Pau do Angu, do povoado rural Bichinho (Prados) até a 

confluência com o rio das Mortes – Classe 2. 

Segmento compreendido no município Prados. Ao margear a localidade rural denominada 

Bichinho o córrego Pau do Angu recebe grande parte de seus efluentes domésticos “in 

natura” sem tratamento prévio, fato este evidenciado através da Figura 54. 

Neste trecho suas águas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas e à 

dessedentação animal. Na data do levantamento realizado “in loco” foi visualizado grande 

acúmulo de lixo às margens do referido trecho. 

 
Figura 54 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos do povoado rural Bichinho (Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 30 – Córrego Palmital, das nascentes até a confluência com o córrego Pau do 

Angu – Classe Especial. 

Trecho localizado no município de Prados, suas nascentes originam-se das encostas da 

Serra São José e encontram-se dispostas no interior da unidade de conservação de 

proteção integral Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José. Após deixar os limites da 

unidade de conservação de proteção integral, Reserva Ecológica Libélulas da Serra São 

José, o córrego Palmital segue em direção a localidade rural Bichinho (Prados) até a 

confluência com o córrego Pau do Angu.  

Local de riqueza biofísica, no entanto, sofre grande pressão antrópica, dentre os fatos 

ocorrentes foi relatado pela população local a incidência de incêndios intencionais.  

Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se ao abastecimento para consumo 

humano, com filtração e desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 
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O abastecimento para consumo humano neste segmento é realizado principalmente através 

de captações individuais em nascentes, sendo estas, inseridas nos próprios imóveis rurais.   

Trecho 31 – Córrego do Engenho, das nascentes até a confluência com o córrego Pau 

do Angu - Classe Especial. 

Trecho localizado no município de Prados, suas nascentes originam-se das encostas da 

Serra São José e encontram-se no interior da unidade de conservação de proteção integral 

Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José.  

Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se ao abastecimento para consumo 

humano, com filtração e desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

Encontram-se inseridas neste segmento as captações responsáveis pelo abastecimento 

doméstico e industrial da localidade rural de Bichinho (Prados), a Prefeitura Municipal de 

Prados é a encarregada por tal ação, sendo ás águas direcionadas às residências após 

simples filtragem. As captações ora mencionadas são apresentadas pela Figura 55 e Figura 

56. 

  
Figura 55 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da 

localidade rural de Bichinho (Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 56 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da 

localidade rural de Bichinho (Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 32 – Córrego Santo Antônio, nascentes inseridas na Reserva Ecológica 

Libélulas da Serra São José – Classe Especial. 

Trecho localizado no município de Tiradentes, suas nascentes originam-se das encostas da 

Serra São José e encontra-se no interior da unidade de conservação de proteção integral 

Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José. 

Suas águas destinam-se à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; à 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral e à 

dessedentação animal.  

A localidade em questão sofre no período das secas por problemas com incêndios 

intencionais. 
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Trecho 33 – Córrego Santo Antônio, do limite da Reserva Ecológica Libélulas da Serra 

São José até o início do perímetro urbano da sede municipal de Tiradentes – Classe 1. 

Segmento localizado no município de Tiradentes. Após deixar os limites da unidade de 

conservação de proteção integral, Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José, o 

referido curso d’água segue em direção a sede urbana do município de Tiradentes.  

Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas e 

á dessedentação animal. 

Trecho 34 – Córrego Santo Antônio, do perímetro urbano de Tiradentes até a 

confluência com o rio das Mortes – Classe 2. 

Ao adentrar no perímetro urbano de Tiradentes o córrego Santo Antonio recebe grande 

parte dos efluentes domésticos e industriais provenientes da sede municipal. A Figura 57 

apresenta o córrego Santo Antônio e um dos pontos de lançamento de efluentes da sede 

municipal de Tirandentes.  

 
Figura 57 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Tiradentes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

As águas neste segmento apresentam os seguintes usos: proteção das comunidades 

aquáticas e à dessedentação animal. 

A Figura 58 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Alto Rio das Mortes, com seus principais usos. 
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Figura 58 - Proposta de
Enquadramento

(Sub-Bacia do Alto Rio das Mortes)

Localidade
Distrito
Sede Municipal

Hidrografia Principal
Limite Municipal
Limite Estadual

Pontos de amostragem da sonda
Estação de qualidade da água

Águas que podem ser destinadas:
Ao abastecimento industrial
Ao abastecimento para consumo humano
Ao lançamento de efluentes não tratados
Ao lançamento de efluentes tratados
À dessedentação de animais
À geração de energia
À irrigação
À navegação
À pesca amadora
À preservação do equilíbrio natural das comunidades
aquáticas
À preservação dos ambientes aquáticos em unidades
de conservação de proteção integral
À proteção das comunidades aquáticas
À recreação de contato primário

 Proposta de Enquadramento
Classe Especial
Classe 1
Classe 2
Classe 3

Unidades de Conservação
de Proteção Integral
UPGRH GD2 - Rio das Mortes
Sub-Bacias Hidrográficas
Alto Rio das Mortes

MG

Fonte dos Dados:
- Limite, Sede Municipal: IGAM
- Limite Estadual: IBGE
- Distrito, Localidade: IGAM
- Hidrografia: IGAM
- UPGRH: IGAM

- Proposta de Enquadramento: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Pontos de Amostragem: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Sub-bacias Hidrográficas: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Usos da Água: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Estação de Qualidade da Água: IGAM
- Unidades de Conservação: IEF
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1.4.2. SUB-BACIA DO RIO CARANDAÍ  

Trecho 35 – Rio Carandaí, das nascentes até o início do perímetro urbano do 

município de Carandaí, inclui-se o córrego Ibaté – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Ressaquinha e Carandaí às suas águas é 

dado os seguintes usos: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; 

irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película (Figura 59 e Figura 60); à 

dessedentação de animais e à pesca amadora. Entre os afluentes do rio Carandaí neste 

trecho, destaca-se o córrego Ibaté.  

Neste segmento destaca-se a ocorrência de cultivos agrícolas, em especial o cultivo de 

olerículas e frutíferas. A região também desenvolve atividades pecuárias como o cultivo de 

pastagens e gramíneas forrageiras. Quanto à cobertura vegetal nativa sobressaem os 

fragmentos de floresta estacional semidecidual.  

 

  
Figura 59 - Ponto de captação para irrigação 

tipo aspersão (Tomate, repolho, vagem e 

ervilha.).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 60 - Ponto de captação para irrigação 

tipo aspersão (Tomate e repolho.).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

A promoção da atividade de irrigação e a realização da pulverização de olerículas com 

defênsivos agrícolas, neste segmento, é um fator que pode vir a conflitar com os usos das 

águas a jusante uma vez que as lavouras estão na sua grande maioria inseridas nas médias 

vertentes o que pode favorecer o deflúvio e o carreamento de sedimetos e resíduos para os 

cursos d’água.  

 

Em algumas situações o abastecimento dos pulverizadores agrícolas acaba ocorrendo 

diretamente nos corpos d’água o que potencializa o risco de contaminação diante da 

possibilidade do refluxo de produto para dentro do manancial pelo fato da não existência da 

válvula de retenção nos equipamentos e/ou imperfeições das mesmas. 
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Trecho 36 – Rio Carandaí, da confluência com o córrego Ibaté até a confluência com o 

rio das Mortes – Classe 2. 

Trata-se de um trecho extenso que se segue pelos municípios de Carandaí, Casa Grande, 

Prados, Lagoa Dourada, Tiradentes, Coronel Xavier Chaves e São João Del Rei. Neste 

segmento o referido curso d’água apresenta os seguintes usos: abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário (Figura 62), à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 

direto; à aqüicultura e à atividade de pesca; à dessedentação de animais; à geração de 

energia (PCH Carandaí) e à dragagem/extração de areia. Com relação a geração de energia 

a Figura 63 apresenta a PCH Carandaí.  

No perímetro urbano de Carandaí o rio Carandaí recebe grande parte dos efluentes 

domésticos e industriais “in natura” sem qualquer tratamento prévio, fato este evidenciado 

na Figura 61. 

Encontra-se inserida neste segmento uma das captações para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de São João Del Rei (Bairro Colônia do Marçal), conforme a 

Figura 64, esta captação também abastece as localidades rurais de Cesar de Pina e Águas 

Santas ambas pertencentes a Tiradentes, a responsabilidade por tal serviço é da COPASA, 

que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional. 

 

  
Figura 61 - Ponto de lançamento de efluentes 

provenientes da sede municipal de Carandaí.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 62 - Ponto destinado a recreação de 

contato primário (Cachoeira do Tibúrcio).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 63 - PCH Carandaí.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 64 - Em destaque balsa de captação 

para o abastecimento doméstico e industrial 

de São João Del Rei e das localidades rurais 

de Cesar de Pina e Águas Santas ambas 

pertencentes a Tiradentes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

A promoção da atividade de irrigação e a realização de pulverizações dos cultivos de 

olerículas com defênsivos agrícolas, neste trecho, é um fator que pode vir a conflitar com os 

usos das águas a jusante, pelo fato da possível ocorrêcia do deflúvio e carreamento de 

sedimetos e resíduos para os cursos d’água.  

 

Em algumas situações o abastecimento dos pulverizadores agrícolas acaba ocorrendo 

diretamente nos corpos d’água o que potencializa o risco de contaminação diante da 

possibilidade do refluxo de produto para dentro do manancial diante da não existência da 

válvula de retenção nos equipamentos e/ou imperfeições das mesmas. 

Trecho 37 – Córrego do Vau, das nascentes até a confluência com rio Carandaí – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de Carandaí, suas nascentes localizam nas proximidades do 

distrito de Hermilo Alves (Carandaí). Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se à 

proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal; à irrigação de hortaliças que 

são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película (Figura 65) e à pesca amadorae ao abastecimento para 

consumo humano. 

Neste segmento encontra-se a captação para o abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de Carandaí, conforme mostra a Figura 66, à responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 
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Figura 65 - Ponto de captação para irrigação 

tipo aspersão (Tomate e repolho.).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 66 - Captação para abastecimento 

doméstico e industrial da sede municipal de 

Carandaí.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 38 – Córrego Vargem da Pedra, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público do distrito de Pedra do Sino (Carandaí) – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Carandaí, suas nascentes originam das encostas da 

Serra das Vertentes. Neste segmento as águas apresentam os seguintes usos: ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; ao abastecimento industrial e à dessedentação de animais.  

Encontra-se disposta neste trecho a captação para o abastecimento doméstico e industrial 

do distrito de Pedra do Sino (Carandaí), a responsabilidade por tal serviço é da COPASA, 

que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional. Foi 

relatado pela COPASA a existência de problemas quanto à disponibilidade de água no local. 

A captação retrocitada é apresentada na Figura 67. 

 
Figura 67 - Ponto da captação para abastecimento doméstico do distrito de Pedra do Sino 

(Carandaí).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 39 – Córrego Vargem da Pedra, do ponto de captação para abastecimento 

público do distrito de Pedra do Sino (Carandaí) até a confluência com rio Carandaí – 

Classe 2. 

Trecho localizado no município de Carandaí. Neste segmento o córrego Vargem da Pedra 

vem a receber parte dos efluentes domésticos e industriais provenientes do distrito de Pedra 

do Sino (Carandaí) e imediações, tais efluentes são lançados diretamente no córrego 

Vargem da Pedra sem prévio tratamento, conforme Figura 68.  

Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se a proteção das comunidades aquáticas; 

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto e à dessedentação de animais. 

 
Figura 68 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais do distrito de Pedra do 

Sino (Carandaí) e imediações.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 40 – Córrego dos Melos, das nascentes até a confluência com rio Carandaí – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de Lagoa Dourada, suas nascentes originam-se das 

encostas da Serra das Vertentes. Quanto ao uso das águas no referido segmento às 

mesmas são destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação de animais e à pesca amadora.  

Encontra-se disposto neste segmento o lançamento de efluentes domésticos provenientes 

da comunidade rural Melos (Lagoa Dourada), no momento da visita “in loco” foi visualizado 

grande acúmulo de lixo às margens. Foi relatado por moradores que a jusante do referido 

lançamento existe captações para irrigação de olerículas. O lançamento em questão é 

ilustrado através da Figura 69. 
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Figura 69 - Lançamento de efluentes domésticos da comunidade rural Melos (Lagoa Dourada).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 41 – Córrego Cachoeira, das nascentes até a confluência com o rio Carandaí – 

Classe 1. 

O referido segmento encontra-se localizado no município de Carandaí, com relação ao uso 

das águas as mesmas são destinadas à proteção das comunidades aquáticas; à 

dessedentação animal; à pesca amadora e à irrigação de hortaliças que são consumidas 

cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 

remoção de película. 

No levantamento de dados “in loco” foi identificado neste trecho um grande número de 

captações para irrigação de olerículas, em destaque o cultivo de beterraba, cenoura, 

repolho, brócolis e tomate, fato este evidenciado pela Figura 70 e Figura 71.  

Devido a proximidade das lavouras com curso d’água deve-se dar uma atenção especial 

quanto a manutenção da qualidade das água neste trecho, para que tal atividade não 

prejudique a efetivação do enquadramento proposto.  

 

  
Figura 70 – Captação para a irrigação de 

olerícolas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 71 - Captação para a irrigação de 

olerícolas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  
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Trecho 42 – Córrego Quataguá, das nascentes até a confluência com rio Carandaí, 

inclui-se o córrego do Arame – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Lagoa Dourada, suas nascentes encontram-se dispostas 

nas encostas da Serra das Vertentes. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se à 

proteção das comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e 

de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

Os povoados rurais Diamante e Arame (Lagoa Dourada) lançam parte de seus efluentes 

domésticos diretamente nos córregos Quataguá e do Arame, respectivamente (Figura 72 e 

Figura 74). Em levantamento realizado “in loco” foi visualizada a ocorrência de irrigações a 

jusante dos lançamentos de efluentes mencionados anteriormente, conforme a Figura 73. 

  
Figura 72 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Diamante 

(Lagoa Dourada), presença de irrigações a 

jusante.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 73 - Irrigação inserida a jusante do 

lançamento de efluentes do povoado rural 

Diamante (Lagoa Dourada).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
Figura 74 - Ponto de lançamento de efluentes da comunidade rural Arame (Lagoa Dourada).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 43 – Córrego do Ribeiro e seus afluentes, das nascentes até a confluência com 

o rio Carandaí – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Lagoa Dourada, suas nascentes originam-se das 

encostas da Serra das Vertentes. Quanto ao uso das águas neste segmento destaca-se à 

proteção das comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e 

de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; à dessedentação de animais e à pesca amadora. Entre os afluentes do córrego do 

Ribeiro destaca-se os córregos Bandeirinhas, do Tanque, Cassiano, Tanque Grande e Bom 

Jesus. 

Encontra-se inserido no córrego Bandeirinhas o lançamento de parte dos efluentes 

domésticos do povoado rural Bandeirinhas (Lagoa Dourada), o lançamento ora descrito é 

apresentado pela Figura 75. 

 
Figura 75 - Ponto de lançamento de parte dos efluentes domésticos do povoado rural 

Bandeirinhas (Lagoa Dourada).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

O córrego do Ribeiro recebe as águas provenientes dos córregos Tanque Grande e 

Bandeirinhas, que são os corpos hídricos receptores de efluentes da sede urbana de Lagoa 

Dourada e do povoado rural Bandeirinhas (Lagoa Dourada) respectivamente, entretanto o 

córrego do Ribeiro colabora para depuração e diluição dos efluentes supracitados, 

contribuindo desta forma para efetivação do enquadramento proposto.   

Trecho 44 – Córrego Tanque Grande, das nascentes até a confluência com o córrego 

do Ribeiro, inclui-se o córrego Bom Jesus – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Lagoa Dourada, suas nascentes originam-se das 

encostas da Serra das Vertentes nas imediações da sede urbana de Lagoa Dourada. Suas 

águas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir 

a ter contato direto e à dessedentação animal.  

O córrego Tanque Grande recebe direta e indiretamente grande parte dos efluentes 

domésticos e industriais provenientes da sede municipal de Lagoa Dourada, tais efluentes 

são lançados no córrego mencionado sem tratamento prévio. Foi relatado pela Prefeitura 

Municipal que a jusante dos lançamentos de efluentes ocorre a utilização das águas para 
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irrigação de olerículas.  

Trecho 45 - Córrego da Várzea ou do Pinheiro, das nascentes até a confluência com o 

rio Carandaí – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Prados, suas águas destinam-se ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

Quanto ao abastecimento para consumo humano destacam-se a existência de captações 

individuais em nascentes nos próprios imóveis rurais.  

Apesar das nascentes do córrego da Várzea ou do Pinheiro originar das imediações da sede 

urbana de Prados, não foi relatada a existência de lançamentos de efluentes domésticos e 

industriais no referido córrego.  

Trecho 46 – Córrego da Várzea ou do Pinheiro, afluentes da margem esquerda 

parcialmente inseridos na Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José – Classe 

Especial. 

Trecho localizado no município de Prados suas nascentes originam-se das encostas da 

Serra São José, onde se encontram inseridas na unidade de conservação de proteção 

integral, Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José.  

Neste segmento as águas do referido corpo hídrico destinam-se à preservação do equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades 

de conservação de proteção integral. 

Região de grande beleza cênica e riqueza biofísica, no entanto, sofre grande pressão 

antrópica, dentre os fatos ocorrentes foi visualizado “in loco” a incidência de incêndios 

intencionais.  

Trecho 47 - Córrego da Água Santa, das nascentes até o ponto de captação do Parque 

das Águas e Balneário Ministro Gabriel Passos (Estância da Água Santa) – Classe 

Especial. 

Trecho localizado no município de Tiradentes na localidade denominada Água Santa, suas 

nascentes originam-se das encostas da Serra São José, onde se encontram inseridas na 

unidade de conservação de proteção integral, Reserva Ecológica Libélulas da Serra São 

José. 

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento do “Parque das 

Águas e Balneário Ministro Gabriel Passos” (Estância da Água Santa), local destinado a 

recreação de contato primário (Figura 76). 
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Figura 76 - Ponto destinado à recreação Parque das Águas e Balneário Ministro Gabriel 

Passos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Neste segmento as águas do referido corpo hídrico destinam-se à preservação do equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades 

de conservação de proteção integral e ao abastecimento para consumo humano, com 

filtração e desinfecção e à recreação de contato primário. 

Trecho 48 - Córrego da Água Santa, do ponto de captação do Parque das Águas e 

Balneário Ministro Gabriel Passos (Estância da Água Santa) até a confluência com rio 

Carandaí – Classe 1. 

Segmento localizado no município de Tiradentes, na localidade denominada Água Santa. 

Suas águas destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

A localidade de Água Santa (Tiradentes) lança parte de seus efluentes domésticos 

diretamente no córrego Água Santa sem tratamento prévio, conforme Figura 77. Entretanto, 

a carga de efluentes direcionada para as águas do córrego Água Santa é bastante reduzida, 

visto que a localidade de Água Santa é um local de veraneio, com maior volume de 

visitantes nos finais de semana e no período de férias escolares (julho, dezembro e janeiro). 

Diante do que foi apresentado acredita-se que o lançamento existente não contrapõem a 

proposta de enquadramento. 
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Figura 77 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos da localidade de Águas Santas 

(Tiradentes).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 78 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do rio Carandaí, com seus principais usos. 
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Figura 78 - Proposta de
Enquadramento

(Sub-Bacia do Rio Carandaí)

Localidade
Distrito
Sede Municipal

Hidrografia Principal
Limite Municipal
Limite Estadual

Pontos de amostragem da sonda
Águas que podem ser destinadas:

Ao abastecimento industrial
Ao abastecimento para consumo humano
Ao lançamento de efluentes não tratados
Ao lançamento de efluentes tratados
À dessedentação de animais
À geração de energia
À irrigação
À pesca amadora
À preservação do equilíbrio natural das comunidades
aquáticas
À preservação dos ambientes aquáticos em unidades
de conservação de proteção integral
À proteção das comunidades aquáticas
À recreação de contato primário

 Proposta de Enquadramento
Classe Especial
Classe 1
Classe 2

Unidades de Conservação
de Proteção Integral
UPGRH GD2 - Rio das Mortes
Sub-Bacias Hidrográficas
Rio Carandaí

MG

Fonte dos Dados:
- Limite, Sede Municipal: IGAM
- Limite Estadual: IBGE
- Distrito, Localidade: IGAM
- Hidrografia: IGAM
- UPGRH: IGAM

- Proposta de Enquadramento: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Pontos de Amostragem: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Sub-bacias Hidrográficas: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Usos da Água: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Unidades de Conservação: IEF
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1.4.3. SUB-BACIA DO RIO ELVAS 

Trecho 49 – Rio Elvas, das nascentes até o início do perímetro urbano de Ibertioga – 

Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Santa Rita do Ibitipoca e Ibertioga, suas 

nascentes encontram-se inseridas nas encostas da Serra da Mantiqueira.  

Neste segmento, destacam-se entre os afluentes do rio Elvas, os córregos Casa Branca e 

Alto do Pomba. Encontram-se inseridas nestes dois corpos hídricos as captações para o 

abastecimento doméstico do distrito de Paraíso Garcia (Santa Rita do Ibitipoca), a 

responsabilidade por tal serviço é da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca, que 

realiza a distribuição das águas aos consumidores sem prévio tratamento, estas captações 

são apresentadas pela Figura 80 e Figura 81.  

O referido trecho recebe parte dos efluentes domésticos do distrito de Paraíso Garcia (Santa 

Rita do Ibitipoca), tais efluentes são lançados “in natura” sem tratamento prévio, conforme a 

Figura 79. 

Com relação ao uso das águas neste segmento destaca-se à proteção das comunidades 

aquáticas; à dessedentação de animais e à pesca amadora.  

  
Figura 79 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do distrito de Paraíso Garcia 

(Santa Rita do Ibitipoca).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 80 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico do distrito de 

Paraíso Garcia (Santa Rita do Ibitipoca), 

localizado no córrego Alto do Pomba.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
Figura 81 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico do distrito de Paraíso Garcia 

(Santa Rita do Ibitipoca), localizado no córrego Casa Branca.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 50 – Rio Elvas, do perímetro urbano de Ibertioga até a confluência com o rio 

das Mortes – Classe 2. 

Trata-se de um trecho extenso que se segue pelos municípios de Ibertioga, Barbacena, São 

João Del Rei, Prados e Tiradentes, suas águas destinam-se ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário; à aqüicultura e a atividade de pesca e à dessedentação de 

animais.  

No município de Ibertioga o rio Elvas recebe grande parte dos efluentes domésticos e 

industriais provenientes da sede urbana, sendo que, de toda a carga de efluentes coletada 

aproximadamente 60% passa por tratamento prévio, já o restante é lançado “in natura” no 

curso d’água ora mencionado. A estação de tratamento de efluentes é operada pela 

Prefeitura Municipal de Ibertioga. A estação de tratamento de efluentes, o ponto de 

lançamento dos efluentes tratados e um dos pontos de lançamento de efluentes “in natura” 

são apresentados, respectivamente, pela Figura 82, Figura 83 e Figura 84. 

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Tiradentes, Figura 85, a responsabilidade por tal serviço é da 

COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento 

convencional.  

Quanto aos usos do solo na região destaca-se a ocorrência de cultivos agrícolas (grãos e 

olerículas), cultivos florestais e pastagens plantadas. 

  
Figura 82 - Estação de tratamento de 

efluentes da sede municipal de Ibertioga.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 83 - Lançamento de esgoto tratado da 

sede municipal de Ibertioga.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  
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Figura 84 - Ponto de lançamento de esgoto "in 

natura" da sede municipal de Ibertioga.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 85 - Em destaque a balsa de captação 

para o abastecimento doméstico e industrial 

da sede municipal de Tiradentes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 51 – Córrego Santa Rita, das nascentes até a o perímetro urbano de Santa Rita 

do Ibitipoca – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Santa Rita do Ibitipoca, suas nascentes encontram-se 

inseridas nas encostas da Serra da Mantiqueira. As águas do referido trecho apresentam os 

seguintes usos: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (Figura 87); à 

dessedentação de animais e à pesca amadora.  

Destaca-se entre os afluentes do córrego Santa Rita o córrego da Serrinha. Encontra-se 

disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico da sede municipal de 

Santa Rita do Ibitipoca, a responsabilidade por tal serviço é da COPASA, que realiza a 

distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional. A captação em 

questão é apresenta na Figura 86. 

  
Figura 86 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico da sede municipal 

de Santa Rita do Ibitipoca.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 87 - Ponto destinado a recreação a 

jusante da captação para abastecimento 

doméstico da sede municipal da Santa Rita do 

Ibitipoca.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 52 - Córrego Santa Rita, do perímetro urbano de Santa Rita do Ibitipoca até a 

confluência com o rio Elvas – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Santa Rita do Ibitipoca e Ibertioga, suas águas 

destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à aqüicultura e a atividade de pesca e 

à dessedentação de animais.  

Os efluentes domésticos da sede municipal de Santa Rita do Ibitipoca são lançados em 

grande parte em um afluente do córrego Santa Rita, conforme a Figura 88, desta forma, 

chegam a atingir o referido corpo hídrico.  

 
Figura 88 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos da sede municipal de Santa Rita do 

Ibitipoca.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 53 - Córrego do Leme, das nascentes até a confluência com rio Elvas – Classe 

1. 

Segmento localizado no município de Ibertioga, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Ibertioga, conforme a Figura 89, a responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional.  

 
Figura 89 - Ponto de captação para abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de 

Ibertioga.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 54 – Córrego Evangelista, das nascentes até a confluência com o rio Elvas – 

Classe 1. 

Segmento localizado no município de Prados, nas imediações da comunidade rural 

Pitangueiras (Prados). Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se a proteção das 

comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à dessedentação animal e à pesca amadora. 

A captação para o abastecimento doméstico do povoado rural Pitangueiras (Prados) 

encontra-se localizada neste segmento, conforme a Figura 90, a Prefeitura Municipal de 

Prados é a responsável por tal ação, e realiza a distribuição das águas aos consumidores 

após filtração e desinfecção. O córrego Evangelista ao margear o povoado rural 

Pitangueiras acaba por receber parte de seus efluentes domésticos “in natura” sem 

tratamento prévio, fato este evidenciado na Figura 91. 

  
Figura 90 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico do povoado rural 

Pitangueiras (Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 91 - Lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Pitangueiras 

(Prados).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 55 – Ribeirão da Onça, das nascentes até a confluência com rio Elvas – Classe 

1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas nascentes originam-se das 

encostas das Serra dos Olhos D’água. Neste segmento suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

A captação para o abastecimento doméstico do distrito Emboabas (São João Del Rei) 

encontra-se localizada neste segmento, conforme a Figura 92, o Departamento Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rei (DAMAE) é responsável por tal serviço, e 

realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento simplificado. O ribeirão 

da Onça ao margear o distrito supracitado acaba por receber parte de seus efluentes 

domésticos “in natura” sem tratamento prévio, evento que pode ser verificado na Figura 93. 
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Figura 92 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico do distrito de 

Emboabas (São João Del Rei).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 93 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do distrito de Emboabas (São 

João Del Rei).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  

Trecho 56 – Córrego da Cancela ou Capão Redondo, das nascentes até a confluência 

com o rio Elvas – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Prados, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; ao abastecimento industrial; à dessedentação animal e à pesca 

amadora.  

No levantamento realizado “in loco” foi constatada a existência de uma captação para o 

abastecimento industrial no referido segmento.  

A Figura 94 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Rio Elvas, com seus principais usos.  
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Águas que podem ser destinadas:

Ao abastecimento industrial
Ao abastecimento para consumo humano
Ao lançamento de efluentes não tratados
Ao lançamento de efluentes tratados
À dessedentação de animais
À irrigação
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UPGRH GD2 - Rio das Mortes
Sub-Bacias Hidrográficas
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MG

Fonte dos Dados:
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- Limite Estadual: IBGE
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- Hidrografia: IGAM

- Proposta de Enquadramento: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Pontos de Amostragem: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Sub-bacias Hidrográficas: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Usos da Água: ECOPLAN, LUME, SKILL
- UPGRH: IGAM
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1.4.4. SUB-BACIA MÉDIO RIO DAS MORTES 

Trecho 57 – Rio das Mortes, da confluência com o rio Elvas até a confluência com o 

rio dos Peixes – Classe 3. 

Trata-se de um trecho extenso compreendido entre os municípios de Tiradentes, Santa Cruz 

de Minas, São João Del Rei, Coronel Xavier Chaves, Ritápolis e Conceição da Barra de 

Minas, suas águas apresentam neste segmento os seguintes usos: à aqüicultura e atividade 

de pesca; à pesca amadora; à navegação e à dessedentação de animais. Dentre a gama de 

fatores estressadores existentes no segmento evidenciou-se a existência de extração de 

areia/dragagem, conforme a Figura 99.  

O município de Santa Cruz de Minas encontra-se localizado às margens do rio das Mortes, 

com isso, lança em suas águas grande parte dos efluentes domésticos e industriais 

provenientes da sede urbana, tais efluentes são lançados “in natura” sem tratamento prévio, 

fato este ilustrado pela Figura 95.   

Em São João Del Rei o rio das Mortes recebe direta e indiretamente grande parte dos 

efluentes domésticos e industriais provenientes da sede urbana, sendo que, de toda a carga 

de efluentes coletada aproximadamente 8% passa por tratamento prévio, já o restante é 

lançado “in natura” no curso d’água ora mencionado ou em seus afluentes, conforme a 

Figura 96. A estação de tratamento de efluentes da sede municipal de São João Del Rei até 

a data da visita realizada “in loco” atendia apenas ao Bairro Colônia do Marçal, a referida 

estação de tratamento é operada pela COPASA e o ponto de lançamento de efluentes 

tratados é no próprio rio das Mortes, a ETE e ponto de lançamento de efluentes tratados são 

apresentados respectivamento pela Figura 97 e Figura 98. 

  
Figura 95 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Santa Cruz de Minas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

 

Figura 96 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

São João Del Rei.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 97 - Estação de Tratamento de 

efluentes da sede municipal de são João Del 

Rei (Bairro Colônia do Marçal).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 98 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da sede municipal de São João Del 

Rei (Bairro Colônia do Marçal).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
Figura 99 - Em destaque a realização de extração de areia/dragagem no rio das Mortes.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 58 – Ribeirão da Água Limpa, das nascentes até o início do perímetro urbano 

da sede de São João Del Rei – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei, suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (Figura 101), à dessedentação 

animal e à pesca amadora.  

Encontram-se localizadas neste segmento duas das captações para o abastecimento 

doméstico e industrial da sede municipal de São João Del Rei, o Departamento Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rei (DAMAE) é responsável por tal serviço, e 

realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional, as 

captações ora mencionadas são apresentadas na Figura 100 e Figura 102. 

Quanto ao uso dos solos na região predominam-se os cultivos silvícolas, pastagens e 

gramíneas forrageiras plantadas, cultivos agrícolas (grãos), campos de altitude e fragmentos 

de floresta estacional semidecidual.  
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Figura 100 - Ponto de captação para 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de São João Del Rei (Barragem do 

14).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 101 - Ponto destinado a recreação a 

jusante da “Barragem do 14”.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

 
Figura 102 - Captação para abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de São 

João Del Rei.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 59 – Ribeirão da Água Limpa, do início do perímetro urbano de São João Del 

Rei até a confluência com o rio das Mortes – Classe 3. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei, suas águas podem ser destinadas: ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de 

contato secundário e à dessedentação de animais. 

Neste segmento o ribeirão da Água Limpa recebe grande parte dos efluentes domésticos e 

industriais da sede municipal de São João Del Rei, estes referidos efluentes são lançados 

diretamente sem tratamento prévio.  

Trecho 60 – Córrego Rio Acima, das nascentes até a confluência com o córrego 

Altamiro Braga, inclui-se o córrego Altamiro Braga – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas águas destinam-se a proteção 

das comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
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convencional; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

Encontram-se localizadas neste segmento três das captações para o abastecimento 

doméstico e industrial da sede municipal de São João Del Rei, o Departamento Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rei (DAMAE) é responsável por tal serviço, e 

realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional, estas 

captações são apresentadas separadamente na Figura 103, Figura 104 e Figura 105. 

Quanto ao uso dos solos na região predominam-se as pastagens e gramíneas forrageiras 

plantadas, campos de altitude e fragmentos de floresta estacional semidecidual.  

  
Figura 103 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de São João Del Rei, córrego Rio 

Acima.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 104 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de São João Del Rei, córrego Rio 

Acima.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
Figura 105 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de São João Del Rei, córrego Altamiro Braga.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 61 – Córrego Rio Acima, da confluência com o córrego Altamiro Braga até o 

início da sede urbana de São João Del Rei – Classe 2. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas águas destinam-se à proteção 

das comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional e à dessedentação animal. 
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Encontra-se localizada neste segmento uma das captações para o abastecimento doméstico 

e industrial da sede municipal de São João Del Rei, conforme a Figura 106, o Departamento 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rei (DAMAE) é responsável por tal 

serviço, e realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional.  

A região onde encontra-se inserido o referido segmento sofre pressão antrópica através da 

expansão urbana, o fato mencionado estimulou a proposta de enquadramento.  

 
Figura 106 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de São João Del Rei.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 62 – Córrego Rio Acima, do início da sede urbana de São João Del Rei até a 

confluência com o ribeirão da Água Limpa – Classe 3. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas águas podem ser destinadas: ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de 

contato secundário e à dessedentação de animais. 

Ao adentrar ao perímetro urbano de São João Del Rei o córrego Rio Acima tornar-se um dos 

principais receptores de efluentes domésticos e industriais da sede municipal, tais efluentes 

já mencionados são lançados “in natura” no referido corpo hídrico sem qualquer tratamento 

prévio. A Figura 107 apresenta em destaque o córrego Rio Acima. 

 
Figura 107 - Córrego Rio Acima cruzando a parte central da sede urbana de São João Del Rei.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 63 – Córrego do Porto, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público da sede de Santa Cruz De Minas – Classe Especial. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas nascentes encontram-se 

localizadas nas encostas da Serra São José, no interior da unidade de conservação de 

proteção integral, Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José.  

Quanto ao uso das águas as mesmas podem ser destinadas: ao abastecimento para 

consumo humano, com filtração e desinfecção, à preservação do equilíbrio natural das 

comunidades aquáticas e à dessedentação animal. 

Encontra-se localizada neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Santa Cruz de Minas, conforme a Figura 108, a Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz de Minas é responsável por tal serviço, e realiza a distribuição das 

águas aos consumidores após tratamento simplificado. Foi relatado pela Prefeitura 

Municipal que no período seco do ano o fluxo d’água da captação supracitada diminui 

consideravelmente.  

 
Figura 108 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de Santa Cruz de Minas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 64 – Córrego do Porto, do ponto de captação até a confluência com o rio das 

Mortes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas águas podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação de animas e à pesca amadora.  

Trecho 65 - Ribeirão São Francisco Xavier, das nascentes até o ponto de captação 

para abastecimento público da sede municipal de São João Del Rei – Classe Especial. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei, suas nascentes encontram-se 

inseridas nas encostas da Serra do Lenheiro. Quanto ao uso das águas as mesmas 

destinam-se ao abastecimento para consumo humano, com filtração e desinfecção e à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 
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Encontra-se localizada neste segmento uma das captações para o abastecimento doméstico 

e industrial da sede municipal de São João Del Rei, conforme a Figura 109, o Departamento 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rei (DAMAE) é responsável por tal 

serviço, e realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento convencional.  

Localidade de grande beleza cênica que no período das secas sofre por problemas com 

incêndios intencionais. Diante da atual situação encontrada na referida localidade, sugere-se 

a criação de uma unidade de conservação, com intuito de preservação da região e 

manutenção do remanescente vegetal nativo existente. 

 
Figura 109 - Ponto de captação para abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de são João Del Rei.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 66 – Ribeirão São Francisco Xavier, do ponto de captação para abastecimento 

público da sede municipal de São João Del Rei até a confluência com o rio das Mortes 

– Classe 1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei suas águas podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação de animas e à pesca amadora.  

Trecho 67 – Rio Santo Antônio e seus afluentes, das nascentes até a confluência com 

o ribeirão do Pinhão – Classe 1. 

Segmento compreendido entre os municípios de Resende Costa, Ritápolis e Coronel Xavier 

Chaves, quanto ao uso das águas neste segmento, as mesmas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à dessedentação animal e à pesca 

amadora. 

Entre os principais afluentes do rio Santo Antônio destacam-se os ribeirões de Baixo, de 

Cima, dos Marianos, do Pinhão e os córregos da Cruz e da Carioca e da Praia.  

As captações para o abastecimento doméstico das localidades rurais de Pintos (Resende 

Costa) e Ribeirão Santo Antônio (Resende Costa), encontram-se dispostas neste trecho, 
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mais precisamente nos ribeirões dos Marianos e de Cima respectivamente, conforme a 

Figura 110 e Figura 112. À responsabilidade por tal serviço é da Prefeitura Municipal de 

Resende Costa, que realiza a distribuição das águas aos consumidores sem prévio 

tratamento. A Prefeitura Municipal de Resende Costa realiza a distribuição de frascos 

contendo hipoclorito de sódio aos moradores das localidades rurais, para a desinfecção das 

águas destinadas ao consumo humano. 

Também se encontra disposta neste segmento uma das captações para o abastecimento 

doméstico e industrial da sede municipal de Resende Costa, a responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional, na data da visita realizada “in loco” a referida captação 

encontrava-se instalada de modo emergencial, no entanto, foi relatado pela COPASA o 

anseio de deixá-la em caráter definitivo. A captação mencionada anteriormente encontra-se 

representada na Figura 113.  

Foi relatado pela Prefeitura Municipal de Resende Costa que a localidade rural Ribeirão 

Santo Antônio (Resende Costa) realiza o lançamento de parte de seus efluentes domésticos 

no ribeirão de Baixo, “in loco” foi observado que a jusante do suposto lançamento ocorre à 

utilização das águas para recreação de contato primário, fato este representado na Figura 

112. 
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Figura 110 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico da localidade rural 

Ribeirão Santo Antônio (Resende Costa), 

localizado no ribeirão de Cima.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 111 - Ponto destinado a recreação, 

possível lançamento de efluentes domésticos 

a montante.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 112 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico da localidade rural 

Pintos (Resende Costa), localizado no ribeirão 

dos Marianos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 113 - Futuro ponto de captação para  

o abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de Resende Costa, localizada 

no córrego da Cruz.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
 

Trecho 68 – Rio Santo Antônio e seus afluentes, da confluência com o ribeirão do 

Pinhão até a confluência com o ribeirão Mosquito ou das Coroas – Classe 2. 

 

O referido segmento encontra-se compreendido entre os municípios de Resende Costa, 

Ritápolis e Coronel Xavier Chaves. Ao promover uma análise pormenorizada aos usos das 

águas exercidos neste trecho destacam-se à proteção das comunidades aquáticas; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

 

Um dos fatos que incitou a proposta de enquadramento foram relatos sobre a existência de 

lançamentos de efluentes sem tratamento das comunidades denominadas Glória, Penedo e 

Prainha. Os efluentes ora mencionados são lançados em afluentes do rio Santo Antônio e 

acabam chegando até o referido corpo hídrico. 
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Trecho 69 – Córrego da Praia, das nascentes até a confluência com o rio Santo 

Antônio – Classe 1.  

Este segmento encontra-se localizado no município de Ritápolis, suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano; à proteção das comunidades aquáticas e à 

dessedentação animal. 

No levantamento de dados realizado “in loco” foi identificado neste trecho a captação para o 

abastecimento doméstico do povoado rural Prainha (Ritápolis), a responsabilidade por tal 

serviço é da Prefeitura Municipal de Ritápolis, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores sem qualquer tratamento prévio, conforme a Figura 114.  

Foi relatado a equipe de campo a existência de lançamento de efluentes no córrego da 

Praia sem tratamento. 

 

Figura 114 - Captação para o abastecimento doméstico do povoado rural Prainha (Ritápolis).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 70 – Córrego do Tijuco, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público da sede municipal de Resende Costa – Classe Especial. 

Trecho localizado no município de Resende Costa, suas nascentes encontram-se inseridas 

nas encostas da Serra das Vertentes. Quanto ao uso das águas neste segmento, as 

mesmas destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à pesca amadorae à dessedentação 

de animais.  

Relatos da comunidade de Resende Costa demostraram o interesse da Prefeitura Municipal 

em criar uma Área de Proteção Ambiental – APA na região, fato que fortalece a proposta de 

enquadramento apresentada para este segmento.  

Encontra-se disposta neste trecho a captação para o abastecimento doméstico e industrial 

da sede municipal de Resende Costa, conforme a Figura 115. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. Foi relatado pela COPASA que a montante do ponto de captação 

existe a possibilidade de haver lançamentos de efluentes domésticos diretamente no 

Córrego do Tijuco, sem tratamento prévio. Há referida captação supracitada eventualmente 
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passa por problemas quanto à disponibilidade de água no período seco do ano. 

 
Figura 115 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de Resende Costa.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 71 – Córrego do Quilombo, da captação para abastecimento público da sede 

municipal de Resende Costa até a confluência com o ribeirão do Mosquito ou das 

Coroas, inclui-se o córrego do Tijuco – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Resende Costa suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

A sede municipal de Resende Costa lança grande parte de seus efluentes domésticos e 

industriais diretamente no córrego do Tijuco (Figura 116), na data da visita “in loco” foi 

possível constatar que a COPASA, concessionária responsável pela água e esgoto no 

município, iniciou o projeto para instalação da uma estação de tratamento de esgoto, a obra 

se encontrava em andamento, conforme a Figura 117. O ponto de lançamento da estação 

de tratamento de esgoto ora mencionada será no próprio córrego do Tijuco. 

  
Figura 116 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Resende Costa.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 117 - Obras da estação de tratamento 

de esgoto da sede municipal de Resende 

Costa.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Neste segmento o córrego do Quilombo recebe as águas provenientes do ribeirão do 

córrego do Tijuco, corpo hídrico receptor dos efluentes domésticos e industriais da sede 

municipal de Resende Costa, fator que condicionou a proposta de enquadramento.         

 

Trecho 72 – Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, da confluência com o córrego do 

Quilombo até o início do perímetro urbano de Coronel Xavier Chaves, inclui-se o 

córrego Barradão – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Resende Costa e Coronel Xavier Chaves. As 

águas neste segmento podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de 

contato primário; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

dessedentação animal e à pesca amadora. 

O córrego Barradão recebe indiretamente as águas provenientes do córrego Tijuco, que é o 

corpo hídrico receptor de efluentes da sede urbana de Resende Costa, entretanto o córrego 

Barradão e o ribeirão do Mosquito ou das Coroas colaboram para depuração e diluição dos 

efluentes supracitados, contribuindo desta forma para efetivação do enquadramento 

proposto. 

Trecho 73 – Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, do perímetro urbano de Coronel 

Xavier Chaves até a confluência com o rio Santo Antônio – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Coronel Xavier Chaves, suas águas destinam-se à 

proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

A sede municipal de Coronel Xavier Chaves lança grande parte de seus efluentes 

domésticos e industriais diretamente no ribeirão do Mosquito ou das Coroas, sem 

tratamento prévio, conforme a Figura 118. Na data da visita “in loco” foi realizado contato 

com a Prefeitura Municipal que relatou a existência do projeto para instalação de uma 

estação de tratamento de esgoto e rede coletora, o ponto de lançamento da estação de 

tratamento de esgoto ora mencionada será no próprio ribeirão do Mosquito ou das Coroas. 

 
Figura 118 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Coronel Xavier Chaves.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 74 – Rio Santo Antônio, da confluência com o ribeirão Mosquito ou das Coroas 

até a confluência com o rio das Mortes – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Coronel Xavier Chaves e Ritápolis, suas 

águas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à 

pesca amadora.  

Neste segmento o rio Santo Antônio recebe as águas provenientes do ribeirão do Mosquito 

ou das Coroas, corpo hídrico receptor dos efluentes domésticos e industriais da sede 

municipal de Coronel Xavier Chaves, fator este preponderante para o enquadramento 

proposto. 

Trecho 75 – Córrego do Paiol, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes – 

Classe 2. 

Trecho localizado no município de Ritápolis, suas nascentes originam-se das imediações da 

sede urbana do referido município. Suas águas destinam-se à proteção das comunidades 

aquáticas; à aqüicultura e a atividade de pesca; à dessedentação animal e à pesca 

amadora.  

De todo os efluentes domésticos e industriais descartados no município de Ritápolis apenas 

25% são coletados, o restante é direcionado para fossas “negras” individuais existentes nas 

residências e estabelecimentos. Os efluentes coletados são lançados diretamente no 

córrego do Paiol e seus afluentes, sem tratamento prévio, conforme a Figura 119. 

 
Figura 119 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais provenientes da sede 

municipal de Ritápolis.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 76 – Ribeirão do Espraiado, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes - Classe 1. 

Trecho localizado no município de Ritápolis, suas nascentes encontram-se inseridas nas 

encostas da Serra Santa Rita. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (Figura 121); à essedentação 

animal e à pesca amadora.  
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Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Ritápolis, conforme a Figura 120. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

  
Figura 120 - Em destaque balsa de captação 

para abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de Ritápolis.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 121 - Ponto destinado a recreação 

(Cachoeira do Jaburu).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 122 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Médio Rio das Mortes, com seus principais usos. 
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Figura 122 - Proposta de
Enquadramento

(Sub-Bacia do Médio Rio das Mortes)

Localidade
Distrito
Sede Municipal

Hidrografia Principal
Limite Municipal
Limite Estadual

Pontos de amostragem da sonda
Estação de qualidade da água

Águas que podem ser destinadas:
Ao abastecimento industrial
Ao abastecimento para consumo humano
Ao lançamento de efluentes não tratados
Ao lançamento de efluentes tratados
À dessedentação de animais
À geração de energia
À irrigação
À navegação
À pesca amadora
À preservação do equilíbrio natural das comunidades
aquáticas
À preservação dos ambientes aquáticos em unidades
de conservação de proteção integral
À proteção das comunidades aquáticas
À recreação de contato primário

Proposta de Enquadramento
Classe Especial
Classe 1
Classe 2
Classe 3

Unidades de Conservação
de Proteção Integral
UPGRH GD2 - Rio das Mortes
Sub-Bacias Hidrográficas
Médio Rio das Mortes

MG

Fonte dos Dados:
- Limite, Sede Municipal: IGAM
- Limite Estadual: IBGE
- Distrito, Localidade: IGAM
- Hidrografia: IGAM
- UPGRH: IGAM

- Proposta de Enquadramento: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Pontos de Amostragem: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Sub-bacias Hidrográficas: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Usos da Água: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Estação de Qualidade da Água: IGAM
- Unidades de Conservação: IEF
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1.4.5. SUB-BACIA RIBEIRÃO BARBA DE LOBO 

Trecho 77 – Rio das Mortes Pequeno, das nascentes até o início do perimetro urbano 

do distrito Rio das Mortes (São João Del Rei), inclui-se o ribeirão da Barba de Lobo – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei, suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação de animais, à geração de energia (Figura 

123) e à pesca amadora. 

O abastecimento para consumo humano é realizado através de captações individuais 

existentes nos próprios imóveis rurais. Neste trecho também é identificado a utilização das 

águas para geração de energia (Usina dos Moinhos). 

 
Figura 123 – Usina dos Moinhos, localizada no ribeirão Barba de Lobo.  

Fonte: Panoramio, 2008. 

No cenário rural predominam-se a ocorrência de pastagens e gramíneas forrageiras plantadas, cultivos agrícolas 

(grãos e olerículas), cultivos florestais, campos de altitude e fragmentos de floresta estacional semidecidual. 

Trecho 78 – Rio das Mortes Pequeno, do perimetro urbano do distrito Rio das Mortes 

(São João Del Rei) até confluência com o Rio das Mortes – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de São João Del Rei e Conceição da Barra de 

Minas, suas águas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de 

contato primário, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos 

de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e a 

atividade de pesca e à dessedentação animal.  

Encontra-se localizado neste segmento o ponto de lançamento de efluentes domésticos do 

distrito de Rio das Mortes (São João Del Rei), estes efluentes são lançados diretamente no 

referido curso d’água sem tratamento prévio, conforme a Figura 124. 
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No município de Conceição da Barra de Minas o rio das Mortes Pequeno recebe grande 

parte dos efluentes domésticos e industriais provenientes da sede urbana, toda a carga de 

efluentes coletada aproximadamente passa por tratamento prévio. A estação de tratamento 

de efluentes da sede municipal de Conceição da barra de Minas é operada pela COPASA, 

empresa esta que detém a concessão de água e esgoto no município. A Figura 125 e Figura 

126 apresentam respectivamente a estação de tratamento de efluentes de Conceição da 

Barra de Minas e o ponto de lançamento de efluentes tratados. 

  
Figura 124 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do distrito de Rio das Mortes (São 

João Del Rei).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 125 - Estação de tratamento de 

efluentes da sede municipal de Conceição da 

Barra de Minas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 
Figura 126 - Ponto de lançamento de efluentes tratados da sede municipal de Conceição da 

Barra de Minas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 79 – Ribeirão dos Carneiros, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes Pequeno – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São João Del Rei, suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora. 

Encontra-se localizado neste segmento a captação para o abastecimento doméstico da 

localidade rural denominada Junuário (São João Del Rei), conforme a Figura 127. O 

Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São João Del Rei (DAMAE) é 
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responsável por tal serviço, e realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento simplificado. A referida captação apresenta alto grau de vulnerabilidade uma vez 

que em visita “in loco” não foi visualizado qualquer sinalização e o local não possui 

isolamento.  

 
Figura 127 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico da localidade rural 

denominada Januário (São João Del Rei).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Trecho 80 – Ribeirão da Lagoa Verde, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes Pequeno – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de São João Del Rei e Conceição da Barra de 

Minas, suas águas destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca 

amadora. Destaca-se entre os afluentes do ribeirão da Lagoa Verde o córrego do Gambá.  

A captação para o abastecimento doméstico do distrito São Sebastião da Vitória (São João 

Del Rei) encontra-se localizada neste segmento, mais precisamente no córrego do Gambá, 

conforme a Figura 128. O Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São 

João Del Rei (DAMAE) é responsável por tal serviço, e realiza a distribuição das águas aos 

consumidores sem prévio tratamento. A referida captação apresenta alto grau de 

vulnerabilidade uma vez que em visita “in loco” não foi visualizado qualquer sinalização e o 

local não possui isolamento.  

Ocorre no referido trecho a transposição entre unidades de planejamento uma vez que a 

captação para abastecimento doméstico do distrito de São Sebastião da Vitória (São João 

Del Rei) encontra-se no GD2 na Sub-Bacia do Ribeirão Barba de Lobo e a sede do distrito 

se encontra na unidade de planejamento GD1 na Sub-Bacia do Médio do Alto Rio Grande. 
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Figura 128 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico do distrito de São Sebastião 

da Vitória.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 129 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Ribeirão Barba de Lobo, com seus principais usos.    
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1.4.6. SUB-BACIA RIO DOS PEIXES 

Trecho 81 – Rio do Peixe e seus afluentes, das nascentes até a confluência com o rio 

das Mortes - Classe 1. 

Trata-se de um trecho extenso compreendido entre os municípios de Resende Costa, São 

Tiago, Ritápolis e Conceição da Barra de Minas, suas nascentes encontram-se localizadas 

nas encostas da Serra da Galga. Entre os afluentes do rio do Peixe neste segmento 

destacam-se o córrego do Jorge e córrego Fundo ou ribeirão Santo Antônio.  

Quanto ao uso das águas no referido segmento as mesmas podem ser destinadas: ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação de animais e à pesca amadora.  

Encontra-se disposta no córrego do Jorge a captação para o abastecimento doméstico do 

povoado rural Jorge (São Tiago), conforme a Figura 130. A responsabilidade por tal serviço 

é da Prefeitura Municipal de São Tiago, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores sem qualquer tratamento prévio. Foi relatado pela Prefeitura Municipal de São 

Tiago que a mesma realiza a distribuição de frascos contendo hipoclorito de sódio aos 

moradores das localidades rurais, para a desinfecção das águas destinadas ao consumo 

humano. 

 
Figura 130 - Captação para abastecimento doméstico do povoado rural Jorge (São Tiago).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 82 – Ribeirão Sujo, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento 

público da sede municipal de São Tiago – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Tiago, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de São Tiago, conforme a Figura 131. A responsabilidade por 

tal serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. Foi relatado pela COPASA que a referida captação sofre 
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problemas quanto à disponibilidade de água no período seco do ano e quanto ao acúmulo 

de sedimentos provenientes da rodovia BR-494 localizada a montante do referido ponto de 

captação. 

 
Figura 131 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de São Tiago.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 83 – Ribeirão Sujo, do ponto de captação para abastecimento público da sede 

municipal de São Tiago até a confluência com o rio do Peixe – Classe 2. 

Trecho localizado no município de São Tiago suas águas neste segmento podem ser 

destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais 

o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e a atividade de pesca e à 

dessedentação animal. 

No referido percurso foi identificado à presença de uma estação de tratamento de esgoto, na 

data do levantamento de dados realizado “in loco” a referida “ETE” era responsável pelo 

tratamento de aproximadamente 85% dos efluentes domésticos e industriais provenientes 

da sede municipal de São Tiago, à responsabilidade por tal serviço é da COPASA, empresa 

que possui a concessão de água e esgoto no município. Os efluentes tratados são lançados 

no ribeirão Sujo. A Figura 132 e Figura 133 apresentam respectivamente a estação de 

tratamento de esgoto de São Tiago e o ponto de lançamento de efluentes tratados. Foi 

relatado pela COPASA que o restante dos efluentes gerados na sede municipal de São 

Tiago são direcionados para fossas “negras” ou são lançados na rede pluvial através de 

ligações clandestinas. 
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Figura 132 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de São Tiago.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 133 - Ao fundo o ponto de lançamento 

de efluentes tratados da sede municipal de 

São Tiago.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 84 – Ribeirão do Macuco ou da Fábrica, das nascentes até a confluência com o 

rio do Peixe – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Tiago, suas águas são destinadas: ao abastecimento 

para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades 

aquáticas; à recreação de contato primário; à dessedentação de animais e à pesca 

amadora. Dentre a gama de fatores estressadores existentes no segmento evidenciou-se a 

existência de extração de areia/dragagem (Figura 136). 

A COPASA, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município de São 

Tiago, relatou a existência de um projeto com intuito de instalação de uma captação para 

abastecimento doméstico e industrial da sede municipal no referido segmento, a Figura 135 

apresente este referido local. 

Neste trecho em alguns pontos foi possível visualizar a inexistência de vegetação ciliar 

íntegra, conforme é possível visualizar na Figura 134. Diante do apresentado constatou-se a 

ocorrência de desbarrancamentos e o conseqüente assoreamento do corpo hídrico. 

  
Figura 134 - Ponto às margens do ribeirão do 

Macuco ou da Fábrica com a inexistência de 

vegetação ciliar íntegra.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 135 - Futuro ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de São Tiago.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 136 - Ocorrência de extração de areia/dragagem no ribeirão do Macuco ou da Fábrica.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 137 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Rio dos Peixes, com seus principais usos.  
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1.4.7. SUB-BACIA DO BAIXO RIO DAS MORTES 

Trecho 85 – Rio das Mortes, da confluência com o rio do Peixe até a confluência com 

o rio Grande no reservatório da Usina Hidrelétrica Funil – Classe 2. 

Trata-se de trecho extenso compreendido nos municípios de São Tiago, Conceição da Barra 

de Minas, Nazareno, Bom Sucesso e Ibituruna. Quanto ao uso das águas as mesma podem 

ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; ao 

abastecimento industrial; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato 

primário; à navegação; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; à 

aqüicultura e a atividade de pesca; dessedentação animal e a geração de energia. 

A sede municipal de Ibituruna lança parte de seus efluentes domésticos provenientes de 

dois Bairros, São Sebastião e Estação, diretamente no rio das Mortes sem tratamento 

prévio, conforme a Figura 138. 

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso através de sua Secretária Municipal de Meio 

Ambiente informou da existência de projeto para edificação de duas PCH’s, neste referido 

segmento. Através de dados levantados junto ao IGAM o empreendimento encontra-se em 

fase de outorga.  

 
Figura 138 - Lançamento de efluentes domésticos da sede municipal de Ibituruna, bairros São 

Sebastião e Estação.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 86 – Ribeirão do Amaral ou da Canjica, das nascentes até o confluência com o 

rio das Mortes – Classe 1. 

O referido trecho encontra-se compreendido entre os municípios de Conceição da Barra de 

Minas e Nazareno, suas águas podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação 

de contato primário; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

dessedentação animal e à pesca amadora. Dentre os afluentes do ribeirão do Amaral ou da 

Canjica destaca-se o córrego Marimbondo.  
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Neste segmento encontra-se disposta a captação para o abastecimento doméstico do 

povoado rural Estação de Nazareno (Nazareno), a responsabilidade por tal serviço é da 

Prefeitura Municipal de Nazareno, que realiza a distribuição das águas aos consumidores 

sem qualquer tratamento prévio. A captação ora mencionada é apresentada pela Figura 

139. 

 
Figura 139 - Ponto de captação para o abastecimento humano do povoado rural Estação de 

Nazareno (Nazareno), localizado no córrego Marimbondo.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 87 – Córrego do Tanque, das nascentes até a confluência com o rio das 

Mortes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Tiago, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas, ao abastecimento industrial e à pesca amadora. Encontra-se 

disposto neste segmento uma captação para o abastecimento industrial, conforme a Figura 

140. 

 
Figura 140 - Captação para o abastecimento industrial.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 88 – Córrego Vargem Grande, Das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público da sede do distrito de Mercês de Água Limpa (São Tiago) – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Tiago, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e ao abastecimento para consumo 
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humano, após tratamento simplificado; à pesca amadorae à recreação de contato primário. 

Neste segmento encontra-se disposta a captação para o abastecimento doméstico do 

distrito Mercês de Água Limpa (São Tiago), conforme a Figura 141. A responsabilidade por 

tal serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

 
Figura 141 - Em destaque a captação para abastecimento doméstico do distrito Mercês de 

Água Limpa (São Tiago).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 89 – Ribeirão do Capão, da captação para abastecimento público da sede do 

distrito de Mercês de Água Limpa (São Tiago) até a confluência com rio das Mortes, 

inclui-se o córrego Vargem Grande – Classe 2. 

Trecho localizado no interior do município de São Tiago, suas águas destinam-se à proteção 

das comunidades aquáticas; à dessedentação animal; à recreação de contato primário e à 

pesca amadora. 

Neste segmento o córrego Vargem Grande recebe direta e indiretamente grande parte dos 

efluentes domésticos provenientes da sede do distrito Mercês de Água Limpa (São Tiago), 

tais efluentes são lançados “in natura”, sem tratamento prévio. O lançamento relatado 

anteriormente e apresentado na Figura 142. 

 
Figura 142 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos provenientes da sede do distrito 

Mercês de Água Limpa (São Tiago).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Neste segmento as águas provenientes do córrego Vargem Grande, corpo hídrico receptor 

dos efluentes domésticos do distrito Mercês de Água Limpa, acabam por desaguar no 

ribeirão do Capão, fato este que incitou a proposta de enquadramento. 

Trecho 90 – Córrego da Água Suja, das nascentes até o início do perímetro urbano de 

Ibituruna – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Ibituruna, suas águas neste segmento podem ser 

destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película e à dessedentação animal.  

Trecho 91 – Córrego da Água Suja, do perímetro urbano de Ibituruna até a confluência 

com o rio das Mortes – Classe 2. 

O referido segmento encontra-se localizado no município de Ibituruna, suas águas 

destinam-se à proteção das comunidades aquáticas e à dessedentação animal.  

A sede municipal de Ibituruna lança grande parte de seus efluentes domésticos diretamente 

no córrego da Água Suja sem prévio tratamento, conforme a Figura 143. Na data da visita 

“in loco” foi realizado contato com a Prefeitura Municipal que relatou a existência do projeto 

para instalação de uma estação de tratamento de esgoto e rede coletora, o ponto de 

lançamento da estação de tratamento de esgoto ora mencionada será no próprio córrego da 

Água Suja. 

 
Figura 143 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos da sede municipal de Ibituruna.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 92 – Ribeirão Fundo, das nascentes até a confluência com o rio Pirapetinga, 

inclui-se o córrego do Açude – Classe 1 

Trecho localizado no município de Bom Sucesso, suas nascentes encontram-se inseridas 

nas encostas da Serra do Bom Sucesso. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-

se: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à recreação de contato primário.  

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Bom Sucesso, conforme a Figura 144. A responsabilidade 
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por tal serviço é da concessionária “Águas de Bom Sucesso”, que realiza a distribuição das 

águas aos consumidores após tratamento convencional. 

 
Figura 144 - Captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de Bom 

Sucesso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 93 – Rio Pirapetinga, da confluência com o ribeirão Fundo até a confluência 

com o rio das Mortes – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Bom Sucesso, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

O rio Pirapetinga ao margear o perímetro urbano do município de Bom Sucesso acaba por 

receber grande parte de seus efluentes domésticos e industriais, no entanto, foi identificada 

neste segmento a existência de uma estação de tratamento de esgoto, na data do 

levantamento de dados realizado “in loco” a referida “ETE” era responsável pelo tratamento 

de aproximadamente 90% dos efluentes domésticos e industriais provenientes da sede 

municipal de Bom Sucesso, o restante é direcionado para equipamentos estáticos, 

principalmente fossas “negras”, individuais existentes nas residências e estabelecimentos. 

Quanto ao serviço de esgotamento sanitário realizado no município de Bom Sucesso a 

responsabilidade é da concessionária “Águas de Bom Sucesso”. A Figura 145 apresenta a 

estação de tratamento de efluentes da sede municipal de Bom Sucesso, já a Figura 146 

ilustra o ponto de lançamento de efluentes tratados. 
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Figura 145 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de Bom Sucesso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 146 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados provenientes da estação de 

tratamento da sede municipal de Bom 

Sucesso.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 147 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Baixo Rio das Mortes, com seus principais usos.   
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1.4.8. SUB-BACIA DO BAIXO DO ALTO RIO GRANDE 

Trecho 94 – Rio Grande, da confluência com o rio das Mortes até o final da unidade de 

planejamento GD2, inclui-se o reservatório UHE Funil – Classe 2. 

Trata-se de um trecho extenso compreendido nos municípios de Ijaci, Bom Sucesso, 

Perdões e Ribeirão Vermelho, suas águas podem ser destinadas: ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário; à irrigação (Figura 152) de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 

direto; à navegação; à aqüicultura e a atividade de pesca; à dessedentação animal; à 

geração de energia e ao abastecimento industrial (Figura 153).  

Encontra-se disposta neste trecho uma das captações para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Lavras, fato evidenciado na Figura 158. A responsabilidade 

por tal serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

Foi constatado ao longo do referido segmento a ocorrência de extração de areia/dragagem e 

a utilização das águas para a geração de energia elétrica (Usina Hidrelétrica Funil), estes 

usos são ilustrados respectivamente pela Figura 157 e Figura 159. 

Ao realizar o levantamento de dados “in loco” foram visualizados no referido percurso os 

lançamentos de efluentes tratados da sede municipal de Ijaci, do distrito de Macaia (Bom 

Sucesso) e da localidade rural Ponte do Funil (Lavras), todas as três estações de tratamento 

foram instaladas em consórcio com a Usina Hidrelétrica Funil. A estação de tratamento de 

efluentes do município de Ijaci, Figura 150, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal e 

trata aproximadamente 90% dos efluentes gerados na sede municipal o restante é 

direcionado para fossas individuais existentes nas residências e estabelecimentos, a Figura 

151 apresenta o ponto de lançamento de efluentes tratados. Com relação à estação de 

tratamento de esgoto do povoado rural Ponte do Funil, a mesma é de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Lavras, não sendo relatado à porcentagem dos efluentes domésticos 

que chegam ao tratamento, a ETE e o ponto de lançamento de efluentes tratados são 

ilustrados respectivamente pela Figura 154 e Figura 155. No distrito de Macaia (Bom 

Sucesso) a operação da estação de tratamento de efluentes fica a cargo da prefeitura 

Municipal de Bom Sucesso, não sendo também relatado o índice de atendimento da 

respectiva “ETE”, a Figura 148 apresenta a ETE, já a Figura 149 mostra o ponto de 

lançamento de efluentes tratados. 

O município de Ribeirão Vermelho lança grande parte de seus efluentes domésticos e 

industriais diretamente no rio Grande sem tratamento prévio, conforme a Figura 156. No 

entanto, foi relatado pela prefeitura municipal que existe um projeto para a instalação de 

uma estação de tratamento de esgoto, tendo o próprio rio Grande como corpo hídrico 

receptor de efluentes tratados. Na data da visita realizada “in loco” as obras da referida 

“ETE” ainda não haviam começado.  

Ao longo de todo o trecho se faz possível visualizar a incidência das seguintes vegetações: 

pastagens e forrageiras plantadas, cultivos agrícolas (grãos, etc.), campos de altitude e 

fragmentos de floresta estacional semidecidual.  
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Figura 148 - Estação de tratamento de esgoto 

do distrito Macaia (Bom Sucesso).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 149 - Ponto de lançamento de esgoto 

tratado do distrito Macaia.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 150 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de Ijaci.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 151 - Ponto de lançamento de esgoto 

tratado da sede municipal de Ijaci.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 152 - Ponto de captação para irrigação 

de grãos (milho e feijão).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 153 - Ponto de captação para o 

abastecimento industrial.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 154 - Estação de tratamento de esgoto 

do povoado rural Ponte do Funil (Lavras).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 155 - Ponto de lançamento de esgoto 

tratado do povoado rural Ponte do Funil 

(Lavras).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 156 - Lançamento de esgoto "in 

natura" da sede municipal de Ribeirão 

Vermelho.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 157 - Extração de areia/dragagem.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 158 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de Lavras.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 159 - Usina Hidrelétrica Funil.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 95 – Córrego Pirapum, das nascentes até a confluência com o Reservatório do 

Funil, inclui-se o córrego Santa Cruz – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Ijaci, suas águas destinam-se ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

No córrego Santa Cruz encontra-se a captação para o abastecimento doméstico da sede 

municipal de Ijaci (somente o bairro Vila Industrial), conforme a Figura 160. A 

responsabilidade por tal serviço é da Prefeitura Municipal de Ijaci, que realiza a distribuição 

das águas aos consumidores sem tratamento prévio. 

 
Figura 160 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico da sede municipal de Ijaci 

(somente o bairro Vila Industrial).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 96 – Ribeirão Itapecerica, das nascentes até a confluência com o Reservatório 

UHE Funil, incluem-se os ribeirões Grande ou da Capoeira, do Oeste e da Gurita e o 

córrego da Baliza – Classe 1. 

Trecho compreendido nos municípios de Santo Antônio do Amparo, Perdões e Bom 

Sucesso, suas águas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação 

animal; à pesca amadorae à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 

que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película. 

Encontra-se neste segmento os lançamentos de efluentes domésticos dos povoados rurais 

denominados Guarita e Aparecida do Oeste, ambos pertencentes a Santo Antônio do 

Amparo, os efluentes são lançados diretamente sem prévio tratamento. A baixa densidade 

populacional colabora para manutenção da qualidade das águas, propiciando desta forma a 

efetivação do enquadramento proposto. A Figura 161 apresenta o ponto de lançamento de 

efluentes do povoado Guarita (Santo Antônio do Amparo) já a Figura 162 apresenta o ponto 

de lançamento de efluentes do povoado Aparecida do Oeste (Santo Antônio do Amparo). 

Dentre os usos ocorrentes destaca-se no referido segmento à irrigação de hortaliças, o 

referido uso condicionou a proposta de enquadramento.  

 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 101 

O ribeirão Itapecerica e seus afluentes foram enquadrados diante da possibilidade de no 

futuro tornarem-se os corpos hídricos responsáveis pelo abastecimento para consumo 

humano das comunidades e povoados existentes em suas proximidades. 

  
Figura 161 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Guarita (Santo 

Antônio da Amparo).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 162 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Aparecida do 

Oeste (Santo Antônio da Amparo).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 97 - Ribeirão dos Pimentas, das nascentes até a confluência com o 

Reservatório UHE Funil – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Perdões suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película. 

O povoado rural Retiro dos Pimentas (Perdões) lança parte de seus efluentes domésticos 

diretamente no ribeirão dos Pimentas, sem prévio tratamento, conforme a Figura 163. A 

baixa densidade populacional colabora para manutenção da qualidade das águas, 

propiciando desta forma a efetivação do enquadramento proposto.  

 
Figura 163 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos do povoado rural Retiro dos 

Pimentas (Perdões).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 98 - Córrego da Mutuca, das nascentes até a confluência com o rio Grande, 

inclui-se o córrego da Cafua – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Lavras, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à irrigação (Figura 164) de hortaliças que são consumidas cruas e 

de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película e à dessedentação animal.  

Com relação ao uso dos solos na região destaca-se o cultivo de grãos (milho e feijão) e 

olerículas diversas (brócolis, batata fiúza, quiabo, alface, inhame, etc.). 

 
Figura 164 - Ponto de captação para irrigação por aspersão.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 99 – Ribeirão Vermelho, das nascentes até a confluência com o rio Grande – 

Classe 2. 

Trecho localizado no município de Lavras, suas águas podem ser destinadas: ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora.  

O corpo hídrico em questão encontra-se em área com considerável pressão antrópica. De 

suas nascentes o ribeirão Vermelho segue em direção a sede urbana de Lavras, onde 

acaba por receber parte dos efluentes domésticos e industriais provenientes do município 

supracitado, o fato relatado condicionou a proposta de enquadramento.  

Encontra-se disposta neste segmento uma das estações de tratamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de Lavras, a referida “ETE” é de 

responsabilidade da COPASA, e na data da visita realizada “in loco” era responsável pelo 

tratamento de aproximadamente 70% da carga de efluentes provenientes da sede 

municipal, o lançamento de efluentes tratados esta localizado no próprio do ribeirão 

vermelho. A ETE e o ponto de lançamento de efluentes tratados são apresentados 

respectivamente pela Figura 165 e Figura 166. 
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Figura 165 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de Lavras.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 166 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da sede municipal de Lavras.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 100 – Ribeirão da Água Limpa, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento publico da sede municipal de Lavras – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Lavras suas nascentes encontram-se inseridas nas 

encostas das Serras da Bocaina e do Carrapato. Quanto ao uso das águas as mesmas 

destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação de animais; à pesca amadorae à 

recreação de contato primário. 

Neste segmento encontra-se uma das captações para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Lavras, conforme a Figura 167. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

 
Figura 167 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de Lavras.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 101 – Ribeirão da Água Limpa, do ponto de captação até a confluência com o 

rio Grande – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Lavras, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora. 

Está disposta neste segmento uma das estações de tratamento de efluentes domésticos e 

industriais da sede municipal de Lavras, a referida ETE é de responsabilidade da COPASA, 

e na data da visita realizada “in loco” era responsável pelo tratamento de aproximadamente 

20% da carga de efluentes provenientes da sede municipal. A ETE e o ponto de lançamento 

de efluentes tratados são apresentados respectivamente pela Figura 168 e Figura 169. 

  
Figura 168 - Estação de tratamento de 

efluentes da sede municipal de Lavras.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 169 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da sede municipal de Lavras.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 102 – Ribeirão Maranhão, das nascentes até a confluência com o rio Grande – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de Lavras suas nascentes encontram-se inseridas nas 

encostas da Serra Faria. Quanto ao uso das águas as mesmas destinam-se: à proteção das 

comunidades aquáticas; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 

se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

Com relação ao uso dos solos na região destaca-se o cultivo de grãos (milho e feijão) e 

olerículas diversas (brócolis, batata fiúza, inhame, etc.). 

A Figura 170 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Baixo do Alto Rio Grande, com seus principais usos.     
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1.4.9. SUB-BACIA DO RIO DO CERVO 

Trecho 103 – Rio do Cervo, das nascentes até a confluência com o córrego do 

Algodão – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Luminárias e São Bento Abade, suas águas 

podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à 

irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à dessedentação animal e à 

pesca amadora. 

Trecho 104 – Rio do Cervo, da confluência com o córrego do Algodão até a 

confluência com o rio Grande – Classe 2. 

Trata-se de um trecho extenso que se segue pelos municípios de Luminárias, São Bento 

Abade, Ingai, Carmo da Cachoeira, Lavras e Nepomuceno, suas águas podem ser 

destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais 

o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e a atividade de pesca; ao 

abastecimento industrial e à dessedentação animal.  

Os lançamentos de efluentes domésticos e industriais em seus afluentes propiciam a 

efetivação do enquadramento proposto.  

Trecho 105 – Córrego da Mina ou Tira Couro, das nascentes até o ponto de captação 

para abastecimento publico da sede municipal de São Bento Abade – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Bento Abade suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à dessedentação 

animal; à irrigação (Figura 172) de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

recreação de contato primário e à pesca amadora.  

Neste segmento encontra-se a captação para o abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de São Bento Abade, conforme a Figura 171. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 
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Figura 171 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de São Bento Abade.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 172 - Captação para a irrigação por 

aspersão tipo pivô-central.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 106 – Córrego do Algodão, do ponto de captação para abastecimento público 

da sede municipal de São Bento Abade até a confluência com o rio do Cervo, inclui-se 

o córrego da Mina ou Tira Couro – Classe 2. 

Trecho localizado no município de São Bento Abade suas águas podem ser destinadas: ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir 

a ter contato direto; à aqüicultura e a atividade de pesca e à dessedentação animal. 

Encontra-se no córrego da Mina ou Tira Couro o lançamento de efluentes domésticos e 

industriais da sede municipal de São Bento Abade, foi relatado que os efluentes passam 

primeiramente por um filtro para a retirada dos resíduos sólidos, para depois ser lançados 

diretamente no referido corpo hídrico. A Figura 173 apresenta o ponto de lançamento de 

efluentes da sede municipal de São Bento Abade. 

 
Figura 173 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

São Bento Abade.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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O córrego do Algodão recebe neste trecho as águas provenientes do córrego da Mina ou 

Tira Couro, que é o curso d’água receptor de grande parte dos efluentes domésticos e 

industriais da sede urbana de São Bento Abade, tal fato incitou a referida proposta de 

enquadramento.  

Trecho 107 – Córrego Palmital, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento publico da localidade de Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira) – 

Classe 1. 

Trecho localizado no interior do município de Carmo da Cachoeira, suas águas destinam-se 

ao abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado; à dessedentação 

animal e à proteção das comunidades aquáticas. 

Encontra-se disposta neste trecho a captação para o abastecimento doméstico do povoado 

rural denominado Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira), conforme a Figura 174. A 

responsabilidade por tal serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores após tratamento convencional. 

 
Figura 174 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico do povoado rural Palmital do 

Cervo (Carmo da Cachoeira).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 108 – Córrego Palmital, do ponto de captação para abastecimento publico da 

localidade de Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira) até a confluência com o rio 

Cervo – Classe 2. 

Trecho localizado no município de Carmo da Cachoeira suas águas podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir 

a ter contato direto e à dessedentação animal. 

No levantamento de dados realizado “in loco” constatou-se neste segmento o lançamento de 

efluentes domésticos do povoado rural Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira), foi relatado 

que os efluentes passam primeiramente por um, para depois ser lançados diretamente no 

referido corpo hídrico. O filtro para a retirada dos resíduos sólidos e o ponto de lançamento 

de efluentes são apresentados respectivamente pela Figura 175 e Figura 176. 
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Figura 175 - Filtro para retirada dos resíduos 

sólidos provenientes dos efluentes 

domésticos do povoado rural Palmital do 

Cervo (Carmo da Cachoeira).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 176 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Palmital do 

Cervo (Carmo da Cachoeira).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 109 – Ribeirão do Salto, das nascentes até o ponto de lançamento de efluentes 

do povoado rural Estação do Carmo (Carmo da Cachoeira) – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Carmo da Cachoeira, suas águas podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, à irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

cruas sem remoção de película; à dessedentação animal e à pesca amadora. 

Trecho 110 – Ribeirão do Salto, da confluência com o ribeirão do Carmo até a 

confluência com o riberão de São João – Classe 2. 

O referido segmento encontra-se compreendido entre os municípios de Carmo da Cachoeira 

e Nepomuceno, suas águas podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; à 

aqüicultura e a atividade de pesca; ao abastecimento industrial e à dessedentação animal. 

No levantamento de dados realizado “in loco” constatou-se neste segmento o lançamento de 

efluentes domésticos do povoado rural Estação do Carmo (Carmo da Cachoeira), conforme 

a Figura 177. Os referidos efluentes são lançados diretamente nas águas do ribeirão do 

Salto sem tratamento prévio.  
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Figura 177 - Lançamento de efluentes domésticos do povoado rural Estação do Carmo (Carmo 

da cachoeira).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

O ribeirão do Salto recebe neste trecho as águas provenientes do ribeirão do Carmo, que é 

o curso d’água receptor de grande parte dos efluentes domésticos e industriais da sede 

urbana de Carmo da Cachoeira, tal fato, também colabora para efetivação do 

enquadramento proposto. 

Trecho 111 – Ribeirão do Carmo, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento publico da sede municipal de Carmo da Cachoeira – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Carmo da Cachoeira suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal; à recreação de contato primário e à pesca 

amadora.  

Neste segmento encontra-se a captação para o abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de Carmo da Cachoeira,conforme a Figura 178. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

 
Figura 178 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial de sede municipal 

de Carmo da cachoeira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 112 – Ribeirão do Carmo, do ponto captação para abastecimento publico da 

sede municipal de Carmo da Cachoeira até a confluência com o ribeirão do Salto – 

Classe 2. 

Trecho localizado no município de Carmo da Cachoeira, suas águas destinam-se à proteção 

das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à dessedentação animal e à 

pesca amadora.  

O município de Carmo da Cachoeira lança grande parte de seus efluentes domésticos e 

industriais diretamente no ribeirão do Carmo sem tratamento prévio, conforme a Figura 179. 

Foi relatado pela COPASA que existe um projeto para a instalação de uma estação de 

tratamento de esgoto, tendo o próprio ribeirão do Carmo como corpo hídrico receptor de 

efluentes tratados. Na data da visita realizada “in loco” as obras da referida “ETE” ainda não 

haviam começado.  

 
Figura 179 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos e industriais da sede municipal de 

Carmo da Cachoeira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 113 – Ribeirão de São João, das nascentes até a confluência com o rio do 

Cervo, incluem-se os ribeirões da Serra e do Bom Sucesso – Classe 1. 

Trecho localizado entre os municípios de Carmo da Cachoeira e Nepomuceno águas 

destinam-se ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à 

irrigação (Figura 180) de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à 

dessedentação animal; a recreação de contato primário e à pesca amadora.  

Quanto ao abastecimento para consumo humano destacam-se as captações individuas 

existentes nos próprios imóveis rurais. 
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Figura 180 - Cultivo de olerículas (alface) com a utilização de irrigação.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 181 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Rio do Cervo, com seus principais usos.
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1.4.10. SUB-BACIA DO RIO JACARÉ 

Trecho 114 – Rio Jacaré, das nascentes até a confluência com o ribeirão Lambari, 

incluem-se os córregos Cachoeira, Jacarezinho, Sipião e o ribeirão Caxambu – Classe 

1. 

Trecho compreendido entre os municípios de São Tiago, Oliveira e São Francisco de Paula, 

suas nascentes encontram-se inseridas nas encostas da Serra da Galga. Quanto ao uso 

das águas, as mesmas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à irrigação; à 

dessedentação animal; à pesca amadora; à recreação de contato primário e à geração de 

energia. Destacam-se entre os afluentes do rio Jacaré neste trecho os córregos Cachoeira, 

Jacarezinho, Sipião e o ribeirão Caxambu.  

Foi constatado ao longo do referido segmento a ocorrência de extração de areia/dragagem e 

a utilização das águas para a geração de energia elétrica (Usina do Jacaré – PCH Luz Boa), 

estes usos são representados pela Figura 182 e Figura 183. 

Quanto ao uso dos solos no entorno do referido segmento, destaca-se a ocorrência de 

pastagens plantadas, cultivos silvícolas (Eucaliptos), campos de altitude, cultivos agrícolas 

(Café e grãos) e fragmentos de floresta estacional semidicidual. A inexistência de vegetação 

ciliar integra é uma realidade em vários pontos deste trecho, por conseguinte, é comum a 

visualização de solapamento das margens e o assoreamento do corpo hídrico em questão, 

conforme a Figura 184. 

Neste segmento encontra-se disposta a captação para o abastecimento doméstico do 

povoado rural Içara (São Tiago), conforme a Figura 185. A responsabilidade por tal serviço é 

da Prefeitura Municipal de São Tiago, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores sem qualquer tratamento prévio. Foi relatado pela Prefeitura Municipal de São 

Tiago que a mesma realiza a distribuição de frascos contendo hipoclorito de sódio aos 

moradores das localidades rurais, para a desinfecção das águas destinadas ao consumo 

humano. 

As captações para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal de Oliveira, 

também se encontram dispostas neste trecho, nos córregos Jacarezinho e Cachoeira, 

conforme a Figura 186 e Figura 189. A responsabilidade por tal serviço é do Sistema 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores após tratamento convencional. As referidas captações encontram-se isoladas 

e corretamente sinalizadas (Figura 188). Nas proximidades da captação inserida no córrego 

cachoeira fora construído às margens das estradas vicinais, barraginhas para o acúmulo 

das águas pluviais, desta forma, evitando deflúvio e acúmulo de sedimentos no referido 

trecho, este evento é ilustrado pela Figura 187. 
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Figura 182 – Dragagem/extração de areia 

sendo executada no rio Jacaré.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 183 - Ponto de captação para a geração 

de energia "PCH Luz Boa".  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 184 - Em destaque o acúmulo de areia 

e sedimentos no leito do rio Jacaré.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 185 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial do 

povoado rural Içara (São Tiago), localizado no 

córrego Sipião.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

  
Figura 186 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de Oliveira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 187 - Pequena barragem construída à 

margem da estrada vicinal para o acúmulo de 

água pluvial e sedimentos.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Figura 188 - Placa indicativa da captação para 

abastecimento público da sede municipal de 

Oliveira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 189 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal de Oliveira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 115 – Rio Jacaré, da confluência com o ribeirão Lambari até o fim da unidade 

de planejamento GD2 – Classe 2. 

Trecho compreendido nos municípios de Oliveira, São Francisco de Paula, Santana do 

Jacaré, Candeias, Cana Verde e Campo Belo, suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal; à geração de energia; ao abastecimento 

industrial e a pesca amadora. 

Neste segmento o rio Jacaré recebe direta e indiretamente a grande parte da carga de 

efluentes domésticos e industriais provenientes da sede municipal de Santana do Jacaré, 

tais efluentes são lançados “in natura” sem prévio tratamento. 

Ao longo do referido segmento foi constatada a utilização das águas para a geração de 

energia elétrica (Usina Hidrelétrica do Anil), conforme a Figura 190. 

  
Figura 190 - Usina Hidrelétrica de Anil.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

 

 

Figura 191 - Ponto de lançamento de 

efluentes domésticos e industriais da sede 

municipal de Santana do Jacaré.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 116 – Ribeirão Maracanã, das nascentes até a confluência com o ribeirão 

Lambari – Classe 2. 

Este referido segmento encontra-se localizado no município de Oliveira suas águas 

destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca 

amadora.  

A sede municipal de Oliveira lança grande parte de seus efluentes domésticos e industriais 

diretamente no ribeirão Maracanã, tais efluentes são lançados “in natura” sem passar por 

qualquer tratamento prévio, conforme a Figura 192. Foi relatado pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira que a autarquia possui um plano geral de edificação para 

a construção de uma estação de tratamento de efluentes. O ponto de lançamento dos 

efluentes tratados provenientes da “ETE” mencionada anteriormente será no próprio ribeirão 

Maracanã. Na data da visita realizada “in loco” ainda não havia começado a construção da 

referida “ETE”. O local onde será construída a ETE é apresentado pela Figura 193. 

  
Figura 192 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Oliveira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 193 - Local onde será construída a 

estação de tratamento de esgoto da sede 

municipal de Oliveira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 117 – Ribeirão Lambari, das nascentes até a confluência com o ribeirão 

Maracanã, inclui-se o córrego dos Pintos – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Oliveira, Carmo da Mata e São Francisco de 

Paula, suas águas destinam-se: à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação 

animal e à pesca amadora. 

Encontra-se neste segmento o ponto de lançamento de efluentes domésticos do povoado 

rural Monteiros (São Francisco de Paula), tais efluentes são lançados “in natura” sem 

tratamento prévio, este evento pode ser visualizado na Figura 194. 

Neste trecho também foi identificado a presença de uma pequena estação de tratamento de 

efluentes da comunidade rural de Campos (Carmo da Mata), o corpo receptor de efluentes 

tratados é o córrego dos Pintos, tributário do ribeirão Lambari. O ponto de lançamento de 

efluentes tratados é apresentado pela Figura 195. 
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Figura 194 - Ponto de lançamento de 

efluentes domésticos do povoado rural 

Monteiro (São Francisco de Paula).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 195 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da comunidade rural Campos (Carmo 

da Mata).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 118 – Ribeirão Lambari, da confluência com o ribeirão Maracanã até a 

confluência com o rio Jacaré – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Oliveira e São Francisco de Paula, suas águas 

podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e a atividade de pesca e 

à dessedentação animal.  

Neste segmento as águas provenientes do ribeirão Maracanã, corpo hídrico receptor dos 

efluentes domésticos e industriais da sede municipal de Oliveira, acabam por desaguar no 

ribeirão Lambari, fato este que incitou a proposta de enquadramento.  

Trecho 119 – Ribeirão Quebra Anzol, das nascentes até a confluência com o córrego 

Machadinha – Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Francisco de Paula suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à dessedentação 

animal; à irrigação e à pesca amadora.  

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de São Francisco de Paula, conforme a Figura 196. A 

responsabilidade por tal serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores após tratamento convencional. Foi relatado pela COPASA que a referida 

captação sofre problemas quanto à presença de propriedades rurais a montante, as 

referidas propriedades fazem uso de defensivos agrícolas e existem lavouras muito 

próximas das margens do ribeirão Quebra Anzol.  
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Figura 196 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de São Francisco de Paula.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 120 – Ribeirão Quebra Anzol, da confluência com o córrego Machadinha até a 

confluência com o rio Jacaré – Classe 2. 

Trecho localizado no município de São Francisco de Paula, suas águas podem ser 

destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais 

o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e a atividade de pesca e à 

dessedentação animal. 

Neste segmento as águas provenientes do córrego Machadinha, corpo hídrico receptor dos 

efluentes domésticos e industriais da sede municipal de São Francisco de Paula, acabam 

por desaguar no ribeirão Quebra Anzol, fato este que incitou a proposta de enquadramento.  

Devido ao lançamento de efluentes da sede municipal de São Francisco de Paula a 

recreação de contato primário foi reprimida neste trecho. O ponto onde a recreação foi 

reprimida é ilustrado pela Figura 197. 

 
Figura 197 - Ponto de recreação reprimido pelo lançamento de efluentes da sede municipal de 

São Francisco de Paula.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 121 – Ribeirão do Doido, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré – 

Classe 1. 

Trecho localizado no município de São Francisco de Paula suas águas podem ser 

destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à irrigação de 

hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à dessedentação de animais e à pesca 

amadora.  

A COPASA empresa responsável pelo abastecimento de água no município de São 

Francisco de Paula relatou o interesse de instalar neste segmento uma captação para o 

abastecimento doméstico e industrial do município supracitado.  

 

Trecho 122 – Ribeirão dos Motas, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré, 

inclui-se o córrego dos Vieiras – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Candeias e São Francisco de Paula, suas 

águas podem ser destinada: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; 

irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; a dessedentação animal e a 

pesca amadora. Dentre os afluentes do ribeirão dos Motas destaca-se o córrego do Vieira.  

Encontra-se neste segmento o ponto de lançamento de parte dos efluentes domésticos do 

povoado rural Vieiras Bravos (Candeias), tais efluentes são lançados “in natura” sem 

tratamento prévio, fato este evidenciado pela Figura 198. No local foi visualizada nas 

proximidades de um dos afluentes do córrego do Vieira uma grande quantidade de lixo, de 

acordo com a Figura 199, estes resíduos são lançados a céu aberto sem qualquer 

precaução. A população da localidade relatou que com a ocorrência de chuvas torrenciais, 

grande quantidade de lixo acaba por alcançar o curso d’água existente a jusante.  

  
Figura 198 - Ponto de lançamento de efluentes 

do povoado rural Vieiras Bravos (Candeias).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 199 - Lançamento de lixo nas 

proximidades de um dos afluentes do córrego 

do Vieira.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 123 – Ribeirão Lavrinha, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré, 

inclui-se o ribeirão Zagala – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Santana do Jacaré suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à força hidráulica; à dessedentação animal; à pesca amadorae à 

recreação de contato primário.  

Encontra-se disposta neste segmento a captação para o abastecimento doméstico e 

industrial da sede municipal de Santana do Jacaré, conforme a Figura 200. A 

responsabilidade por tal serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos 

consumidores após tratamento convencional.  

 
Figura 200 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de Santana do Jacaré.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 124 – Rio do Amparo e seus afluentes, das nascentes até a confluência com o 

rio Jacaré, incluem-se os ribeirões do Amparo e da Barra e os córregos da Mandioca e 

José Resende – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Santo Antônio do Amparo, Cana Verde, 

Santana do Jacaré e Perdões, suas águas podem ser destinadas: ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à 

irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, 

com os quais o público possa vir a ter contato direto; à aqüicultura e a atividade de pesca e 

à dessedentação animal. Entre seus pricipais afluentes destacam-se os ribeirões do Amparo 

e da Barra e os córregos da mandioca e José Resende.  

Ao margear a sede urbana de Santo Antônio do Amparo o ribeirão do amparo recebe 

efluentes domésticos e industriais tratados. A ETE existente neste trecho é operada pela 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo e é responsável pelo tratamento de 

aproximadamente 50% dos efluentes coletados. A ETE e ponto de lançamento de efluentes 

tratados são apresentados respectivamente pela Figura 201 e Figura 202. 
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Figura 201 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de Santo Antônio do 

Amparo.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.   

Figura 202 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

O ribeirão da Barra recebe grande parte dos lançamentos de efluentes domésticos e 

industriais provenientes da sede municipal de Santo Antônio do Amparo. A carga de 

resíduos relatados acima é lançada diretamente nos cursos d’água sem qualquer tratamento 

prévio. Dois pontos de lançamento de efluentes “in natura” do município de Santo Antônio 

do Amparo são apresentados pela Figura 203 e Figura 204. 

  
Figura 203 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Santo Antônio do Amparo.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 204 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos e industriais da sede municipal de 

Santo Antônio do Amparo.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Diante do que foi apresentado acima constata-se que o rio do Amparo recebe as águas 

provenientes dos ribeirões do Amparo e da Barra, que são os cursos d’água receptores de 

grande parte dos efluentes domésticos e industriais da sede urbana de Santo Antônio do 

Amparo, tal fato incitou a proposta de enquadramento.   

Trecho 125 – Córrego da Laranjeira, das nascentes até a confluência com o rio do 

Amparo – Classe 1. 

Segmento todo compreendido no município de Santo Antônio do Amparo, suas águas 

podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
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simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário; à 

dessedentação animal e à pesca amadora.  

Entre os afluentes do rio do Amparo destaca-se o córrego da Laranjeira, curso d’água este 

onde se encontra disposta a captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede 

municipal Santo Antônio do Amparo, conforme a Figura 205. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

 
Figura 205 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico e industrial da sede municipal 

de Santo Antônio do Amparo.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 126 – Córrego do Lobo, das nascentes até a confluência com o rio do Amparo, 

inclui-se o córrego dos Fagundes – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Santo Antônio do Amparo suas águas podem ser 

destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à 

dessedentação animal; à pesca amadorae à recreação de contato primário. 

Encontra-se neste segmento o ponto de lançamento de parte dos efluentes domésticos do 

povoado rural Fagundes (Santo Antônio do Amparo), tais efluentes são lançados “in natura” 

sem tratamento prévio, conforme a Figura 207. A captação para o abastecimento doméstico 

do povoado rural Fagundes (Santo Antônio do Amparo) também se encontra localizada 

neste trecho, a responsabilidade por tal serviço é da Prefeitura Municipal de Santo Antônio 

do Amparo, que realiza a distribuição das águas aos consumidores sem tratamento prévio. 

A Figura 206 apresenta o ponto de captação para o abastecimento doméstico do povoado 

rural Fagundes (Santo Antônio do Amparo). 
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Figura 206 - Ponto de captação para o 

abastecimento doméstico do povoado rural 

Fagundes (Santo Antônio do Amparo).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011.  

Figura 207 - Ponto de lançamento de efluentes 

domésticos do povoado rural Fagundes 

(Santo Antônio do Amparo).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 127 – Córrego do Onça, das nascentes até o ponto de captação para o 

abastecimento publico do distrito de São Sebastião da Estrela (Santo Antônio do 

Amparo) – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Santo Antônio do Amparo suas águas destinam-se ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas e à dessedentação animal. 

Neste segmento encontra-se a captação para o abastecimento doméstico do distrito de São 

Sebastião da Estrela (Santo Antônio do Amparo), a responsabilidade por tal serviço é da 

COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após tratamento 

convencional. O ponto de captação retrocitado é apresentado pela Figura 208. 

 
Figura 208 - Ponto de captação para o abastecimento doméstico do distrito São Sebastião da 

Estrela (Santo Antônio do Amparo).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 
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Trecho 128 – Córrego do Onça, do ponto de captação para o abastecimento publico 

do distrito de São Sebastião da Estrela (Santo Antônio do Amparo) até a confluência 

com o rio do Amparo – Classe 2. 

Trecho compreendido entre os municípios de Santo Antônio do Amparo e Perdões, suas 

águas destinam-se à proteção das comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à 

pesca amadora.  

Encontra-se neste segmento o ponto de lançamento de parte dos efluentes domésticos 

distrito de São Sebastião da Estrela (Santo Antônio do Amparo), tais efluentes são lançados 

“in natura” sem tratamento prévio, conforme a Figura 209. 

 
Figura 209 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos do distrito de São Sebastião da 

Estrela (Santo Antônio do Amparo).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 129 – Ribeirão dos Machados, das nascentes até a confluência com o rio 

Jacaré – Classe 1. 

Trecho compreendido entre os municípios de Cana Verde e Perdões, suas águas destinam-

se à proteção das comunidades aquáticas e à dessedentação animal. 

Encontra-se neste segmento o ponto de lançamento de parte dos efluentes domésticos da 

localidade rural Machado de Perdões (Perdões), tais efluentes são lançados “in natura” sem 

tratamento prévio, este fato é ilustrado pela Figura 210. 
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Figura 210 - Ponto de lançamento de efluentes domésticos da localidade rural Machado de 

Perdões (Perdões).  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Trecho 130 – Córrego Dantas, das nascentes até o ponto de captação para 

abastecimento público da sede municipal de Cana Verde – Classe 1. 

Trecho localizado no município de Cana Verde suas águas são destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora(Figura 212). 

Neste segmento encontra-se a captação para o abastecimento doméstico e industrial da 

sede municipal de Cana Verde, fato evidenciado na Figura 211. A responsabilidade por tal 

serviço é da COPASA, que realiza a distribuição das águas aos consumidores após 

tratamento convencional. 

  
Figura 211 - Em destaque a balsa de captação 

para o abastecimento doméstico e industrial 

da sede municipal de Cana Verde.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 212 - Pesca amadorasendo realizada 

no córrego Dantas.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

Trecho 131 – Córrego Dantas, do ponto de captação para abastecimento público da 

sede municipal de Cana Verde até a confluência com o rio Jacaré – Classe 2 

Trecho localizado no município de Cana Verde suas águas destinam-se à proteção das 

comunidades aquáticas; à dessedentação animal e à pesca amadora.  
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Encontra-se disposta neste segmento uma estação de tratamento de efluentes domésticos 

da sede municipal de Cana Verde, a referida estação de tratamento é operada pela 

Prefeitura Municipal de Cana Verde, sendo a “ETE” responsável pelo tratamento de 

aproximadamente 10% de todos os efluentes coletados. Foi relatado pela a Prefeitura 

Municipal de Cana Verde que a estação de tratamento de esgoto supracitada apresenta 

baixa eficiência. A ETE e ponto de lançamento de efluentes tratados são apresentados 

respectivamente pela Figura 213 e Figura 214. 

  
Figura 213 - Estação de tratamento de esgoto 

da sede municipal de Cana Verde.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

Figura 214 - Ponto de lançamento de efluentes 

tratados da sede municipal de Cana Verde.  

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

A Figura 215 apresenta o mapa da proposta de trechos a serem enquadrados da Sub-bacia 

do Rio Jacaré, com seus principais usos.     

O Quadro 7 apresenta uma descrição dos trechos com os principais usos (atuais, futuros e 

reprimidos) e o uso preponderante que incitou a proposta de enquadramento.  
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Quadro 7 – Quadro síntese da proposta de enquadramento 

Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho Usos e usos preponderantes 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Justificativa 

SUB-BACIA ALTO 
RIO DAS MORTES 

1 
Rio das Mortes, das nascentes até a confluência com 
o ribeirão Senhora das Dores, incluem-se os 
córregos das Areia e Cachimbeiro  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

2 
Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão 
Senhora das Dores até a confluência com o ribeirão 
Caieiro 

* Abastecimento doméstico, após tratamento convencional, da 
sede municipal de Barbacena 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 
* Abastecimento industrial  
* Geração de energia (PCH Ilhéus) 

Classe 2 
Abastecimento doméstico da sede municipal de 
Barbacena 

3 
Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão 
Caieiro até a confluência com rio Elvas  

* Abastecimento para consumo humano após tratamento 
convencional ou avançado. 
* Abastecimento industrial 
* Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 
* Pesca amadora 
* Dessedentação animal 
* Navegação 

Classe 3 
Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras 

4 

Ribeirão Senhora das Dores, das nascentes até a o 
ponto de lançamento da ETE do distrito de Senhora 
das Dores (Barbacena), inclui-se o córrego Grota das 
Pedras 

* Abastecimento doméstico, após tratamento simplificado, do 
distrito de Senhora das Dores (Barbacena) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de Senhora das 
Dores (Barbacena) 

5 
Ribeirão Senhora das Dores, do ponto de 
lançamento da ETE do distrito de Senhora das Dores 
(Barbacena) até a confluência com o Rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Dessedentação animal 

Classe 2 
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto 

6 
Ribeirão Sapateiro, das nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes 

* Abastecimento doméstico,  após tratamento convencional, do 
distrito de Correia de Almeida (Barbacena)   
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de Correia de 
Almeida (Barbacena)   

7 
Córrego Torres e seus afluentes, das nascentes a 
confluência com o rio das Mortes 

* Captação para abastecimento doméstico, após tratamento 
convencional, do distrito de São Sebastião dos Torres 
(Barbacena) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película  
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de São Sebastião 
dos Torres (Barbacena) 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho Usos e usos preponderantes 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Justificativa 

8 
Córrego Pinheiro Grosso, das nascentes até o início 
do perímetro urbano do distrito de Pinheiro Grosso 
(Barbacena)  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

9 
Córrego Pinheiro Grosso e seus afluentes, do 
perímetro urbano do distrito de Pinheiro Grosso até a 
confluência com Rio das Mortes 

* Abastecimento doméstico e industrial, após tratamento 
convencional, da sede municipal de Barbacena 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Dessedentação animal 

Classe 2 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Barbacena 

10 
Córrego Santa Teresa, das nascentes até o início do 
perímetro urbano do distrito de Pinheiro Grosso 
(Barbacena)  

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
simplificado, do distrito de Pinheiro Grosso (Barbacena) 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de Pinheiro 
Grosso (Barbacena) 

11 
Córrego Santa Teresa, do perímetro urbano do 
distrito de Pinheiro Grosso (Barbacena) até a 
confluência com o Córrego Pinheiro Grosso  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Pesca artesanal 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

12 
Ribeirão Bandeirinha, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da sede de 
Antônio Carlos  

* Captação para abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Antônio Carlos 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Pesca amadora  
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Antônio Carlos 

13 
Ribeirão Bandeirinha, do ponto captação até a 
confluência com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 2 Recreação de contato primário 

14 
Ribeirão Curral Novo, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes, inclui-se os 
córregos Olhos D'água e Barreiro  

* Abastecimento doméstico,  após tratamento convencional, do 
distrito de São Sebastião de Campolide (Antônio Carlos) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 
* Geração de energia (PCH Cachoeira dos Fagundes) 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de São Sebastião 
de Campolide (Antônio Carlos) 

15 
Córrego Caeté, das nascentes até a confluência com 
o ribeirão Caieiro  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional da sede municipal de Barbacena 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Barbacena 

16 
Ribeirão Caieiro, das nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

* Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras  
* Dessedentação animal 

Classe 3 
Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras  

17 
Córrego da Invejosa, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Barroso  
* Aqüicultura e atividade de pesca 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Barroso  

18 
Córrego Cangalheiro, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Barroso   



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 131 

Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho Usos e usos preponderantes 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Justificativa 

tratamento convencional, da sede municipal de Barroso   
* Aqüicultura e atividade de pesca 

19 

Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira e 
seus afluentes, das nascentes até o início do 
perimetro urbano da sede municipal de Alfredo 
Vasconcelos  

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
convencional, da sede municipal de Barbacena 
* Captações  para abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do distrito de São José de Pouso Alegre (Alfredo Vasconcelos) 
e do povoado rural de Peixoto (Ressaquinha)  
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 

Abastecimento doméstico da sede municipal de 
Barbacena, do distrito de São José de Pouso Alegre 
(Alfredo Vasconcelos) e do povoado rural de Peixoto 
(Ressaquinha)  

20 

Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira, do 
perímetro urbano da sede municipal de Alfredo 
Vasconcelos até a confluência com o rio das Mortes, 
inclui-se o córrego Pinga Fogo 

* Captação para abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Aquicultura e atividade de pesca 
* Geração de energia (CGH – Cachoeira Santo Antônio) 
* Dessedentação animal 

Classe 2 
Abastecimento doméstico e industrial, após tratamento 
convencional 

21 
Ribeirão Ressaquinha, das nascentes até o início do 
perímetro urbano de Ressaquinha  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
*Aqüicultura e atividade de pesca 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

22 
Ribeirão Ressaquinha, do perímetro urbano de 
Ressaquinha até a confluência ribeirão Loures ou 
Alberto Dias ou Bandeira 

* Proteção das comunidades aquáticas  
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas  

23 
Córrego Boa Esperança, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão Ressaquinha  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Ressaquinha 
* Proteção das comunidades aquáticas  
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Ressaquinha 

24 
Córrego Bela Vista, das nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do povoado rural Estação de Prados (Prados) 
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural Estação de 
Prados (Prados) 

25 
Ribeirão do Patusca, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes, incluem-se os 
córregos Cachoeira e Matias ou da Cachoeirinha  

* Proteção das comunidades aquáticas  
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas  

26 
Córrego Caxambu, das nascentes até a confluência 
com ribeirão do Patusca  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Captação para abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Dores de 
Campos 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Dores de Campos 

27 
Ribeirão do Pinhão e seus afluentes, das nascentes 
até a confluência com rio das Mortes  

* Abastecimento para consumo industrial 
* Dessedentação animal 
* Proteção das comunidades aquáticas 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

28 
Córrego Pau do Angu, das nascentes até o início do 
povoado rural Bichinho (Prados)  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Recreação de contato primário 

29 
Córrego Pau do Angu, do povoado rural Bichinho 
(Prados) até a confluência com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 
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30 
Córrego Palmital, das nascentes até a confluência 
com o córrego Pau do Angu 

* Abastecimento para consumo humano, com filtração e 
desinfecção 
* Captações individuais em nascentes inseridas nos próprios 
imóveis rurais. 
* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas  
* Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral 

Classe Especial O trecho se encontra dentro dos limites da UC. 

31 
Córrego do Engenho, das nascentes até a 
confluência com o córrego Pau do Angu 

* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
* Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral 
* Captações para abastecimento doméstico e industrial, após 
simples filtragem, da localidade rural de Bichinho (Prados) 

Classe Especial 
O trecho se encontra dentro dos limites da UC e possui 
captações para abastecimento doméstico e industrial 
da localidade rural de Bichinho (Prados) 

32 
Córrego Santo Antônio, nascentes inseridas na 
Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José 

* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
* Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral 
* Dessedentação animal 

Classe Especial O trecho se encontra dentro dos limites da UC. 

33 
Córrego Santo Antônio, do limite da Reserva 
Ecológica Libélulas da Serra São José até o início do 
perímetro urbano da sede municipal de Tiradentes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

34 
Córrego Santo Antônio, do perímetro urbano de 
Tiradentes até a confluência com o rio das Mortes 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

SUB-BACIA RIO 
CARANDAÍ 

35 
Rio Carandai, das nascentes até o início do 
perímetro urbano do município de Carandaí, inclui-se 
o córrego Ibaté 

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Captações para irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que 
sejam ingeridas cruas sem remoção de película 
* Dessedentação de animais  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

36 
Rio Carandai, da confluência com o córrego Ibaté até 
a confluência com o rio das Mortes 

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São João Del 
Rei (Bairro Colônia do Marçal), localidades rurais de Cesar de 
Pina e Águas Santas (Tiradentes) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 
* Geração de energia (PCH Carandai)  

Classe 2 

Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São João Del Rei (Bairro Colônia do 
Marçal), localidades rurais de Cesar de Pina e Águas 
Santas (Tiradentes) 

37 
Córrego do Vau, das nascentes até a confluência 
com rio Carandai  

* Captação para abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Carandai 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Pesca amadora  

Classe 1 
Captação para abastecimento doméstico e industrial da 
sede municipal de Carandai 

38 
Córrego Vargem da Pedra, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento público do 
distrito de Pedra do Sino (Carandai)  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, do distrito de Pedra do Sino 
(Carandai) 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial do distrito de 
Pedra do Sino (Carandai) 
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39 
Córrego Vargem da Pedra, do ponto de captação 
para abastecimento público do distrito de Pedra do 
Sino (Carandai) até a confluência com Rio Carandai  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Dessedentação animal 

Classe 2 
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto 

40 
Córrego dos Melos, das nascentes até a confluência 
com Rio Carandai  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

41 
Córrego Cachoeira, das nascentes até a confluência 
com o rio Carandaí 

* Proteção das comunidades aquáticas; 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

42 
Córrego Quataguá ou Guataguá, das nascentes até 
a confluência com Rio Carandaí, inclui-se o córrego 
do Arame 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

43 
Córrego do Ribeiro e seus afluentes, das nascentes 
até a confluência com o rio Carandaí 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

44 
Córrego Tanque Grande, das nascentes até a 
confluência com o córrego do Ribeiro, inclui-se o 
córrego Bom Jesus  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto  
* Dessedentação animal 

Classe 2 
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto  

45 
Córrego da Várzea ou do Pinheiro, das nascentes 
até a confluência com o rio Carandai  

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado 
* Captações individuais em nascentes nos imóveis rurais 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 Captações individuais em nascentes nos imóveis rurais 

46 
Córrego da Várzea ou do Pinheiro, afluentes da 
margem esquerda inserida na Reserva Ecológica 
Libélulas da Serra São José  

* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
* Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral 

Classe Especial O trecho se encontra dentro dos limites da UC. 

47 
Córrego da Água Santa, das nascentes até o ponto 
de captação do Parque das águas e balneário 
Ministro Gabriel Passos (Estância da Água Santa) 

* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
* Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral 
* Captação para o abastecimento do “Parque das Águas e 
Balneário Ministro Gabriel Passos” (Estância da Água Santa) 
* Recreação de contato primário 

Classe Especial 
Captação para o abastecimento do “Parque das Águas 
e Balneário Ministro Gabriel Passos” (Estância da Água 
Santa) 

48 

Córrego da Água Santa, do ponto de captação do 
Parque das águas e balneário Ministro Gabriel 
Passos (Estância da Água Santa) até a confluência 
com Rio Carandaí 

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 Abastecimento para consumo humano 
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SUB-BACIA RIO 
ELVAS 

49 
Rio Elvas, das nascentes até o início do perímetro 
urbano de Ibertioga  

* Captações para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do distrito de Paraíso Garcia (Santa Rita do Ibitipoca) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de Paraíso Garcia 
(Santa Rita do Ibitipoca) 

50 
Rio Elvas, do perímetro urbano de Ibertioga até a 
confluência com o rio das Mortes  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Tiradentes 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 2 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Tiradentes 

51 
Córrego Santa Rita, das nascentes até a o perímetro 
urbano de Santa Rita do Ibitipoca  

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
convencional, da sede municipal de Santa Rita do Ibitipoca 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação de animais  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico da sede municipal de Santa 
Rita do Ibitipoca 

52 
Córrego Santa Rita, do perímetro urbano de Santa 
Rita do Ibitipoca até a confluência com o Rio Elvas  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

53 
Córrego do Leme, das nascentes até a confluência 
com rio Elvas  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Captação para abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Ibertioga 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Ibertioga 

54 
Córrego Evangelista, das nascentes até a 
confluência com o rio Elvas  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Captação para o abastecimento doméstico, após filtração e 
desinfecção, do povoado rural Pitangueiras (Prados) 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural 
Pitangueiras (Prados) 

55 
Ribeirão da Onça, das nascentes até a confluência 
com rio Elvas  

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
simplificado, do distrito Emboabas (São João Del Rei)  
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito Emboabas (São 
João Del Rei)  

56 
Córrego da Cancela ou Capão Redondo, das 
nascentes até a confluência com o rio Elvas  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Abastecimento industrial 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

SUB-BACIA 
MÉDIO RIO DAS 

MORTES 

57 
Rio das Mortes, da confluência com o rio Elvas até a 
confluência com o rio dos Peixes  

*Aqüicultura e atividade de pesca 
*Pesca amadora 
*Navegação  
*Dessedentação de animais 

Classe 3 Aqüicultura e atividade de pesca 

58 
Ribeirão da Água Limpa, das nascentes até o início 
do perímetro urbano da sede de São João Del Rei  

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São João Del 
Rei 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São João Del Rei 

59 
Ribeirão da Água Limpa, do início do perímetro 
urbano de São João Del Rei até a confluência com o 

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado 

Classe 3 Abastecimento para consumo humano 
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rio das Mortes  * Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 
* Pesca amadora 
* Recreação de contato secundário  
* Dessedentação animal 

60 
Córrego Rio Acima, das nascentes até a confluência 
com o córrego Altamiro Braga, inclui-se o córrego 
Altamiro Braga 

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São João Del 
Rei 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São João Del Rei 

61 
Córrego Rio Acima, da confluência com o córrego 
Altamiro Braga até o início da sede urbana de São 
João Del Rei  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São João Del 
Rei 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  

Classe 2 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São João Del Rei 

62 
Córrego Rio Acima, do início da sede urbana de São 
João Del Rei até a confluência com o ribeirão da 
Água Limpa  

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado 
* Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 
* Pesca amadora 
* Recreação de contato secundário  
* Dessedentação animal 

Classe 3 Abastecimento para consumo humano 

63 
Córrego do Porto, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da sede de 
Santa Cruz de Minas 

* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas  
* Dessedentação animal 
* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento simplificado, da sede municipal de Santa Cruz de 
Minas 

Classe Especial 
O trecho se encontra dentro dos limites da UC. 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Santa Cruz de Minas 

64 
Córrego do Porto, do ponto de captação até a 
confluência com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação de animas 
* Pesca amadora 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

65 
Ribeirão São Francisco Xavier, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento público da 
sede municipal de São João Del Rei  

* Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São João Del 
Rei 

Classe Especial 
Serra bem preservada 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São João Del Rei 

66 

Ribeirão São Francisco Xavier, do ponto de captação 
para abastecimento público da sede municipal de 
São João Del Rei até a confluência com o rio das 
Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

67 
Rio Santo Antônio e seus afluentes, das nascentes 
até a confluência com o ribeirão do Pinhão  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 
* Captações para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
das localidades rurais de Pintos (Resende Costa), Prainha 
(Ritápolis) e Ribeirão Santo Antônio (Resende Costa) 
* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Resende Costa  

Classe 1 

Abastecimento doméstico das localidades rurais de 
Pintos (Resende Costa), Prainha (Ritápolis) e Ribeirão 
Santo Antônio (Resende Costa) e abastecimento 
doméstico e industrial da sede municipal de Resende 
Costa  

68 
Rio Santo Antônio e seus afluentes, da confluência 
com o ribeirão do Pinhão até a confluência com o 
ribeirão Mosquito ou das Coroas 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Pesca amadora 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

69 
Córrego da Praia, das nascentes até a confluência 
com o rio Santo Antônio 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Abastecimento para consumo humano, sem tratamento, do 
povoado rural Prainha (Ritápolis) 
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento para consumo humano, sem 
tratamento, do povoado rural Prainha (Ritápolis) 

70 
Córrego do Tijuco, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da sede 
municipal de Resende Costa 

* Proteção das comunidades aquáticas  
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe Especial 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Resende Costa 
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* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Resende Costa 

71 

Córrego do Quilombo, da captação para 
abastecimento público da sede municipal de 
Resende Costa até a confluência da confluência com 
o ribeirão do Mosquito ou das Coroas, inclui-se o 
córrego do Tijuco 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

72 

Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, da confluência 
com o córrego do Quilombo até o início do perímetro 
urbano de Coronel Xavier Chaves, inclui-se o 
córrego Barradão  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

73 
Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, do perímetro 
urbano de Coronel Xavier Chaves até a confluência 
com o rio Santo Antônio 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

74 
Rio Santo Antônio, da confluência com o ribeirão 
Mosquito ou das Coroas até a confluência com o rio 
das Mortes 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

75 
Córrego do Paiol, das nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Aqüicultura e a atividade de pesca 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

76 
Ribeirão do Espraiado, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Ritápolis 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Ritápolis 

SUB-BACIA 
RIBEIRÃO 

BARBA DE LOBO 

77 
Rio das Mortes Pequeno, das nascentes até o início 
do perímetro urbano do distrito Rio das Mortes (São 
João Del Rei), inclui-se o ribeirão da Barba de Lobo 

* Abastecimento para consumo humano realizado através de 
captações individuais existentes nos próprios imóveis rurais 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Geração de energia (Usina dos Moinhos) 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Abastecimento para consumo humano 

78 
Rio das Mortes Pequeno, do perímetro urbano do 
distrito Rio das Mortes (São João Del Rei) até a 
confluência com o rio das Mortes 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

79 
Ribeirão dos Carneiros, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes Pequeno 

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
simplificado, da localidade rural denominada Junuário (São 
João Del Rei) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico da localidade rural 
denominada Junuário (São João Del Rei) 

80 
Ribeirão da Lagoa Verde, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes Pequeno 

* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do distrito São Sebastião da Vitória (São João Del Rei) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito São Sebastião da 
Vitória (São João Del Rei) 
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SUB-BACIA RIO 
DOS PEIXES 

81 
Rio do Peixe e seus afluentes, das nascentes até a 
confluência com  o rio das Mortes 

* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do povoado rural Jorge (São Tiago) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural Jorge (São 
Tiago) 

  82 
Ribeirão Sujo, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da sede 
municipal de São Tiago 

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São Tiago 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São Tiago 

  83 
Ribeirão Sujo, do ponto de captação para 
abastecimento público da sede municipal de São 
Tiago até a confluência com o rio do Peixe  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

  84 
Ribeirão do Macuco ou da Fábrica, das nascentes 
até a confluência com o rio do Peixe  

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Existência de um projeto com intuito de instalação de 
uma captação para abastecimento doméstico e 
industrial da sede municipal de São Tiago 

SUB-BACIA DO 
BAIXO RIO DAS 

MORTES 

85 
Rio das Mortes, da confluência com o rio do Peixe 
até a confluência com o rio Grande no reservatório 
da Usina Hidrelétrica Funil  

* Abastecimento industrial 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Navegação 
* Aqüicultura e atividade de pesca 
* Dessedentação animal  
* Geração de energia (projeto para edificação de duas PCH’s) 

Classe 2 Abastecimento industrial 

86 
Ribeirão do Amaral ou da Canjica, das nascentes até 
o confluência com o rio das Mortes  

* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do povoado rural Estação de Nazareno 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural Estação de 
Nazareno 

87 
Córrego do Tanque, das nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Abastecimento industrial 
* Pesca amadora 

Classe 1 Abastecimento industrial 

88 
Córrego Vargem Grande, das nascentes até o ponto 
de captação para abastecimento público da sede  
do distrito de Mercês de Água Limpa (São Tiago)  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora  
* Captação para o abastecimento doméstico, após tramento 
convencional, do distrito Mercês de Água Limpa (São Tiago) 

Classe 1 
Captação para o abastecimento doméstico, após 
tramento convencional, do distrito Mercês de Água 
Limpa (São Tiago) 

89 

Ribeirão do Capão, da captação para abastecimento 
público da sede do distrito de Mercês de Água Limpa 
(São Tiago) até a  confluência com o rio das Mortes, 
inclui-se o córrego Vargem Grande  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Pesca amadora 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Recreação de contato primário 

90 
Córrego da Água Suja, das nascentes até o início do 
perímetro urbano de Ibituruna  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

91 
Córrego da Água Suja, do perímetro urbano de 
Ibituruna até a confluência com o rio das Mortes  

*Proteção das comunidades aquáticas  
*Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

92 
Ribeirão Fundo, das nascentes até a confluência 
com o rio Pirapetinga, inclui-se o córrego do Açude 

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Bom Sucesso 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Recreação de contato primário 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Bom Sucesso 

93 
Rio Pirapetinga, da confluência com o ribeirão Fundo 
até a confluência com o rio das Mortes  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 
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SUB-BACIA DO 
BAIXO DO ALTO 

RIO GRANDE 

94 
Rio Grande, da confluência com o rio das Mortes até 
o final da unidade de planejamento GD2, inclui-se o 
reservatório UHE Funil  

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Lavras 
*Proteção das comunidades aquáticas 
*Recreação de contato primário 
*Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
*Navegação 
*Aqüicultura e atividade de pesca 
*Dessedentação animal 
*Geração de energia (Usina Hidrelétrica Funil) 
*Abastecimento industrial 

Classe 2 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Lavras 

95 
Córrego Pirapum, das nascentes até a confluência 
com o reservatório do Funil, inclui-se o córrego Santa 
Cruz 

* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
da sede municipal de Ijaci (somente o bairro Vila Industrial) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico da sede municipal de Ijaci 
(somente o bairro Vila Industrial) 

96 

Ribeirão Itapecerica, das nascentes até a confluência 
com o reservatório UHE Funil, incluem-se os 
ribeirões Grande ou da Capoeira, do Oeste e da 
Gurita e o córrego da Baliza  

* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora  
* Abastecimento para consumo humano das comunidades e 
povoados existentes em suas proximidades (Uso futuro) 

Classe 1 

Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película e futuro uso 
para abastecimento para consumo humano 

97 
Ribeirão dos Pimentas, das nascentes até a 
confluência com o reservatório UHE Funil 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

98 
Córrego da Mutuca, das nascentes até a confluência 
com o rio Grande, inclui-se o córrego da Cafua  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película  
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 

99 
Ribeirão Vermelho, das nascentes até a confluência 
com o rio Grande 

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 2 Abastecimento para consumo humano 

100 
Ribeirão da Água Limpa, das nascentes até o ponto 
de captação para abastecimento publico da sede 
municipal de Lavras  

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Lavras 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação de animais 
* Pesca amadora  
* Recreação de contato primário 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Lavras 

101 
Ribeirão da Água Limpa, do ponto de captação até a 
confluência com o rio Grande  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

102 
Ribeirão Maranhão, das nascentes até a confluência 
com o rio Grande  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película 
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SUB-BACIA DO 
RIO DO CERVO 

103 
Rio do Cervo, das nascentes até a confluência com o 
córrego do Algodão  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

104 
Rio do Cervo, da confluência com o córrego do 
Algodão até a confluência com o rio Grande  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Pesca amadora 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

105 
Córrego da Mina ou Tira Couro, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento público da 
sede municipal de São Bento Abade  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São Bento 
Abade 
* Dessedentação animal 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película 
* Pesca  amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São Bento Abade 

106 

Córrego do Algodão, do ponto de captação para 
abastecimento público da sede municipal de São 
Bento Abade  até a confluência com o rio do Cervo, 
inclui-se o córrego da Mina ou Tira Couro 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca  amadora 
* Recreação de contato primário 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

107 
Córrego Palmital, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da localidade 
de Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira)  

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
convencional, do povoado rural denominado Palmital do Cervo 
(Carmo da Cachoeira) 
* Dessedentação animal 
* Proteção das comunidades aquáticas 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural 
denominado Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira) 

108 

Córrego Palmital, do ponto de captação para 
abastecimento público da localidade de Palmital do 
Cervo (Carmo da Cachoeira) até a confluência com o 
rio Cervo  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

109 
Ribeirão do Salto, das nascentes até o ponto de 
lançamento de efluentes do povoado rural Estação 
do Carmo (Carmo da Cachoeira)  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Aqüicultura e a atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

110 
Ribeirão do Salto, da confluência com o ribeirão do 
Carmo até a confluência com o riberão de São João  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Aqüicultura e a atividade de pesca 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

111 
Ribeirão do Carmo, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da sede 
municipal de Carmo da Cachoeira  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Carmo da 
Cachoeira 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Recreação de contato primário 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Carmo da Cachoeira 

112 

Ribeirão do Carmo, do ponto captação para 
abastecimento publico da sede municipal de Carmo 
da Cachoeira até a confluência com o ribeirão do 
Salto  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 2 Recreação de contato primário 

113 
Ribeirão de São João, das nascentes até a 
confluência com o rio do Cervo, incluem-se os 
ribeirões da Serra e do Bom Sucesso  

* Captações individuas existentes nos próprios imóveis rurais 
* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas 

Classe 1 Abastecimento de imóveis rurais 
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cruas sem remoção de película 
* Dessedentação animal 
* Recreação de contato primário 
* Pesca amadora 

SUB-BACIA DO 
RIO JACARÉ 

114 
Rio Jacaré, das nascentes até a confluência com o 
ribeirão Lambari, incluem-se os córrregos Cachoeira, 
Jacarezinho, Sipião e o ribeirão Caxambu 

* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do povoado rural Içara (São Tiago) 
* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Oliveira* 
Proteção das comunidades aquáticas 
* Irrigação 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 
* Recreação de contato primário 
* Geração de energia (Usina do Jacaré – PCH Luz Boa) 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural Içara (São 
Tiago) e abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Oliveira 

115 
Rio Jacaré, da confluência com o ribeirão Lambari 
até o fim da Unidade de Planejamento GD2  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Geração de energia 
* Abastecimento industrial 
* Pesca amadora  
* Geração de energia elétrica (Usina Hidrelétrica do Anil) 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

116 
Ribeirão Maracanã, das nascentes até a confluência 
com o ribeirão Lambari  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

117 
Ribeirão Lambari, das nascentes até a confluência 
com o ribeirão Maracanã, inclui-se o córrego dos 
Pintos 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

118 
Ribeirão Lambari, da confluência com o ribeirão 
Maracanã até a confluência com o rio Jacaré 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

119 
Ribeirão Quebra Anzol, das nascentes até a 
confluência com o córrego Machadinha  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de São Francisco 
de Paula 
* Dessedentação animal 
* Irrigação 
* Pesca  amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de São Francisco de Paula 

120 
Ribeirão Quebra Anzol, da confluência com o 
córrego Machadinha até a confluência com o rio 
Jacaré  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Recreação de contato primário 
* Dessedentação animal 

Classe 2 Recreação de contato primário 

121 
Ribeirão do Doido, das nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré  

* Abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado (Uso futuro) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca  amadora 

Classe 1 

A COPASA relatou o interesse de instalar neste 
segmento uma captação para o abastecimento 
doméstico e industrial do município de São Francisco 
de Paula  

122 
Ribeirão dos Motas, das nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré, inclui-se o córrego dos Vieiras 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca  amadora 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

123 
Ribeirão Lavrinha, das nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré, inclui-se o ribeirão Zagala  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Santana do 
Jacaré 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora  
* Recreação de contato primário 
* Geração de energia 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Santana do Jacaré 

124 
Rio do Amparo e seus afluentes, das nascentes até a 
confluência com o rio Jacaré, incluem-se os ribeirões 
do Amparo e da Barra e os córregos da Mandioca e 

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 
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José Resende * Abastecimentoindustrial 
* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 
ter contato direto 
* Aqüicultura e a atividade de pesca 

125 
Córrego da Laranjeira, das nascentes até a 
confluência com o rio do Amparo  

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal Santo Antônio do 
Amparo 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal Santo Antônio do Amparo 

126 
Córrego do Lobo, das nascentes até a confluência 
com o rio do Amparo, inclui-se o córrego dos 
Fagundes 

* Captação para o abastecimento doméstico, sem tratamento, 
do povoado rural Fagundes (Santo Antônio do Amparo)  
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 
* Recreação de contato primário 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do povoado rural Fagundes 
(Santo Antônio do Amparo)  

127 
Córrego do Onça, das nascentes até o ponto de 
captação para o abastecimento público do distrito de 
São Sebastião da Estrela (Santo Antônio do Amparo) 

* Captação para o abastecimento doméstico, após tratamento 
convencional, do distrito de São Sebastião da Estrela (Santo 
Antônio do Amparo) 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 1 
Abastecimento doméstico do distrito de São Sebastião 
da Estrela (Santo Antônio do Amparo) 

128 

Córrego do Onça, do ponto de captação para o 
abastecimento público do distrito de São Sebastião 
da Estrela (Santo Antônio do Amparo) até a 
confluência com o rio do Amparo  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 

129 
Ribeirão dos Machados, das nascentes até a 
confluência com o rio Jacaré  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 

Classe 1 Proteção das comunidades aquáticas 

130 
Córrego Dantas, das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento público da sede 
municipal de Cana Verde 

* Captação para o abastecimento doméstico e industrial, após 
tratamento convencional, da sede municipal de Cana Verde 
* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal 
* Pesca amadora 

Classe 1 
Abastecimento doméstico e industrial da sede 
municipal de Cana Verde 

131 
Córrego Dantas, do ponto de captação para 
abastecimento público da sede municipal de Cana 
Verde até a confluência com o rio Jacaré  

* Proteção das comunidades aquáticas 
* Dessedentação animal  
* Pesca amadora 

Classe 2 Proteção das comunidades aquáticas 
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1.5. AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS FRENTE AO 
ENQUADRAMENTO PROPOSTO 

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais apresentado no Capítulo 5.6 do 

Volume 1 do PDRH-GD2 foram utilizados dados da rede de monitoramento em operação 

pelo IGAM na bacia do Rio das Mortes – GD2, que é composta por 9 estações de 

amostragem, 6 instaladas em 1997 e 3 em 2000, sendo 1 localizada no próprio rio Grande, 6 

no rio das Mortes, afluente da margem direta do rio Grande, 1 no ribeirão Caieiro afluente da 

margem direta do rio das Mortes e 1 no rio Jacaré contribuinte do reservatório de Furnas. 

O Quadro 8 descreve as estações de amostragem e sua localização é mostrada na Figura 

216. Observa-se que há estações em 5 das 10 sub-bacias estabelecidas neste estudo, das 

quais 5 localizam-se na sub-bacia do Alto Rio das Mortes, 1 na sub-bacia do Médio Rio das 

Mortes, 1 na sub-bacia do Baixo Rio das Mortes, 1 na sub-bacia do Baixo do Alto Rio 

Grande e 1 na sub-bacia do Rio Jacaré. 

Quadro 8 – Estações de Amostragem de Qualidade das Águas Superficiais Operadas pelo 

IGAM na Bacia do Rio das Mortes. 

 

CÓDIGO DA 

ESTAÇÃO 

DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 
DESCRIÇÃO SUB-BACIA LATITUDE LONGITUDE 

BG011 1977 
Rio das Mortes a montante da 

cidade de Barbacena 

Alto Rio das 

Mortes 
21° 14' 57" 43° 40' 47" 

BG012 2000 
Rio das Mortes a montante da 

foz do ribeirão Caieiro 

Alto Rio das 

Mortes 
21° 16' 25" 43° 52' 59" 

BG010 2000 

Ribeirão Caieiro a montante da 

confluência com o rio das 

Mortes 

Alto Rio das 

Mortes 
21° 13' 15" 43° 54' 10" 

BG014 2000 
Rio das Mortes a montante da 

cidade de Barroso 

Alto Rio das 

Mortes 
21° 12' 13" 43° 58' 00" 

BG013 1997 
Rio das Mortes a jusante da 

cidade de Barroso 

Alto Rio das 

Mortes 
21° 09' 55" 43° 59' 48" 

BG015 1997 
Rio das Mortes a jusante da 

cidade de São João del-Rei 

Médio Rio das 

Mortes 
21° 04' 14" 44° 19' 09" 

BG017 1997 
Rio das Mortes a montante da 

confluência com o rio Grande 

Baixo Rio das 

Mortes 
21° 07' 55" 44° 44' 25" 

BG019 1997 
Rio Grande a montante do 

reservatório de Furnas 

Baixo do Alto 

Rio Grande 
21° 10' 27" 45° 07' 50" 

BG021 1997 
Rio Jacaré a montante do 

reservatório de Furnas 
Rio Jacaré 21° 00' 22" 45° 12' 26" 

Obs: Datum horizontal: Chu’a-SAD69; Datum vertical: Marégrafo de Imbituba-SC. 

Fonte: IGAM, 2010 
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Quanto ao atendimento à legislação, estão indicados na Figura 217 os percentuais de 

resultados não conformes em relação aos padrões de qualidade da classe 2. Foram 

destacáveis as ocorrências de coliformes termotolerantes (69,6%) e do nutriente fósforo total 

(24,1%), indicadores do lançamento de esgotos sanitários brutos nos cursos de água e de 

drenagem de áreas urbanas e rurais. Contudo, a ocorrência restrita de teores elevados de 

DBO (5,6%) não guardou correspondência com essas variáveis, e aliada a níveis de 

oxigenação satisfatórios, indicou que a maioria dos corpos de água avaliada possui boa 

capacidade de depuração da carga poluidora orgânica lançada nos corpos receptores, 

oriunda dos esgotos sanitários, dos efluentes industriais de natureza orgânica biodegradável 

e da drenagem de áreas urbanas e rurais. 

Foram bastante representativos os percentuais de desconformidades dos metais manganês 

total, ferro dissolvido e alumínio dissolvido, assim como das variáveis cor verdadeira, sólidos 

em suspensão totais e turbidez. Ressalte-se que há ocorrências minerais dos citados metais 

na bacia, de maneira que seu carreamento para os cursos de água pode ser potencializado 

por atividades minerárias e agrossilvipastoris e pela remoção da cobertura vegetal. 

Dentre os metais pesados detectados em teores acima do limite da classe 2 destacou-se o 

chumbo total (6,2%), enquanto os demais, zinco, níquel e mercúrio, na forma total, 

ocorreram eventualmente, assim como os componentes tóxicos, cianeto livre, fenóis totais e 

nitrogênio amoniacal total. 

 
Figura 217 – Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

da Classe 2, 2003 a 2010 – Bacia do Rio das Mortes. 

Relativamente aos aspectos sazonais, o rol de variáveis não conformes e os respectivos 

percentuais foram maiores no período de chuva (Figura 218) em comparação à estiagem 

(Figura 219). Depreende-se desse quadro que as cargas difusas geradas nas épocas 

chuvosas, provavelmente relacionadas à erosão hídrica, bem como a ressuspensão de 

sedimentos depositados nos leitos dos cursos de água devido ao aumento da vazão de 

escoamento, provocaram impacto na qualidade das águas, refletido principalmente nos 

parâmetros manganês total, cor verdadeira, turbidez, sólidos em suspensão totais, ferro 
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dissolvido e alumínio dissolvido. Dentre os componentes tóxicos destacou-se o chumbo 

total. 

No entanto, nos dois períodos climáticos foram observados elevados registros de coliformes 

termotolerantes e de fósforo total, que podem ser relacionados tanto a fontes pontuais 

quanto difusas, em especial ao lançamento de esgotos sanitários brutos e à drenagem 

urbana e rural, retratando o quadro sanitário insatisfatório prevalecente nos cursos de água 

amostrados. 

 
Figura 218 – Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

da Classe 2, 2003 a 2010, Período de Chuva – Bacia do Rio das Mortes. 

 

 
Figura 219 – Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

da Classe 2, 2003 a 2010, Período de Estiagem – Bacia do Rio das Mortes. 

Para a avaliação no enquadramento foram considerados os resultados dos ensaios 

laboratoriais das 9 estações de qualidade operadas pelo IGAM incluídos na fase do 

diagnóstico do PDRH-GD2, acrescentando-se o resultado de 63 amostras coletadas através 
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de uma Mini Sonda YSI multi-parâmetro em pontos distribuídos na bacia como mostra a 

Figura 221. Essas amostras permitiram avaliar a qualidade das águas “in loco”, os 

parâmetros obtidos com a análise foram a condutividade elétrica, temperatura, oxigênio 

dissolvido, pH, amônia e sólidos totais dissolvidos.   

A condição média da qualidade da água foi caracterizada em relação ao período histórico 

(até o ano de 2008) e recente de monitoramento, 2009 e 2010 em espaços temporais 

(chuva e estiagem). Os parâmetros considerados foram: pH, Turbidez, Cor verdadeira, 

Sólidos dissolvidos totais, Sólidos em suspensão totais, cloreto total, sulfato total, sulfeto, 

fósforo total, nitrogênio amoniacal total, nitrato, nitrito, OD, DBO, Cianeto total, Fenóis totais, 

Substâncias tensoativas, Coliformes termotolerantes, Clorofila a, Densidade de 

cianobactérias, alumínio dissolvido, Arsênio Total, Bário total, Boro total, Cadmio Total, 

Chumbo total, Cobre dissolvido, Cromo total, Ferro dissolvido, Manganês total, Mercúrio 

total, Níquel total, Selênio total e Zinco total. Também foram considerados os resultados das 

coletas de água realizadas em campo e avaliados os parâmetros: Amônia, OD, pH e Sólidos 

Totais Dissolvidos. 

Levando em consideração o enquadramento proposto, estão indicados na Figura 220 os 

percentuais de resultados não conformes em relação aos padrões de qualidade da classe 

indicada para o trecho onde se encontra a estação. Nessa análise destacaram-se 

praticamente os mesmos padrões de desconformidade para Classe 2 já apresentados. 

 
 

Figura 220 - Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

propostos no enquadramento, 2003 a 2010 – Bacia do Rio das Mortes. 

 

O Quadro 9 apresenta um breve descritivo dos pontos de amostragem complementares de 

qualidade das águas superficiais, que foram aferidos pela equipe de campo do consórcio.
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Quadro 9 – Pontos de amostragem complementares de Qualidade das Águas Superficiais na Bacia do Rio das Mortes. 

Ponto Longitude Latitude Sub Bacia Corpo Hídrico Município  

P007 612.465 7.614.923 Rio Elvas Córrego Santa Rita Santa Rita de Ibitipoca 

P009 607.218 7.630.145 Rio Elvas Rio Elvas Ibertioga 

P012 629.855 7.655.608 Alto Rio das Mortes Córrego Caeté Barbacena 

P020 643.398 7.643.992 Alto Rio das Mortes Córrego Figueira Barbacena 

P023 640.903 7.655.405 Alto Rio das Mortes Ribeirão Senhora das Dores Barbacena 

P025 632.292 7.651.322 Alto Rio das Mortes Córrego Galego Barbacena 

P026 631.556 7.647.966 Alto Rio das Mortes Rio das Mortes Barbacena 

P035 630.494 7.640.613 Alto Rio das Mortes Ribeirão Bandeirinha Antônio Carlos 

P037 622.975 7.646.484 Alto Rio das Mortes Córrego Curral Novo Antônio Carlos 

P042 642.716 7.662.962 Alto Rio das Mortes Afluente Córrego Pouso Alegre Alfredo Vasconcelos 

P051 622.073 7.688.684 Rio Carandaí Córrego da Cana Reino Carandaí 

P053 600.732 7.665.874 Alto Rio das Mortes Ribeirão da Patusca Dores do Campo 

P075 581.076 7.669.052 Rio Carandaí Rio Carandaí São João Del Rei 

P082 576.228 7.660.066 Médio Rio das Mortes Córrego Rio Acima São João Del Rei 

P083 576.130 7.660.351 Médio Rio das Mortes Córrego Altamiro Braga São João Del Rei 

P092 561.014 7.651.606 Ribeirão Barba-de-Lobo Afluente do Córrego do Gambá São João Del Rei 

P106 595.758 7.669.673 Alto Rio das Mortes Córrego do Guanil ou Córrego Engenho de Serra Prados 

P111 606.551 7.654.957 Alto Rio das Mortes Rio das Mortes Barroso 

P122 586.352 7.665.111 Alto Rio das Mortes Rio das Mortes Tiradentes 

P134 569.988 7.673.521 Médio Rio das Mortes Córrego da Fazenda do Tanque Ritápolis 

P141 548.021 7.683.414 Rio dos Peixes Ribeirão das Fábricas São Tiago 

P151 580.475 7.675.371 Médio Rio das Mortes Ribeirão Mosquito Coronel Xavier Chaves 

P152 580.336 7.675.147 Médio Rio das Mortes Ribeirão Mosquito Coronel Xavier Chaves 

P153 582.764 7.671.603 Rio Carandaí Rio Carandaí Coronel Xavier Chaves 

P154 588.562 7.675.349 Rio Carandaí Rio Carandaí Coronel Xavier Chaves 

P156 580.212 7.687.822 Médio Rio das Mortes Córrego do Tijuco Resende Costa 

P157 580.379 7.687.486 Médio Rio das Mortes Córrego do Tijuco Resende Costa 
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Ponto Longitude Latitude Sub Bacia Corpo Hídrico Município  

P160 574.818 7.694.678 Médio Rio das Mortes Ribeirão de Baixo ou Ribeirão Santo Antônio Resende Costa 

P165 608.372 7.684.547 Rio Carandaí Córrego dos Melos Lagoa Dourada 

P166 604.898 7.682.877 Rio Carandaí Córrego do Arame Lagoa Dourada 

P175 516.350 7.706.757 Rio Jacaré Córrego Jacarezinho Oliveira 

P178 517.360 7.711.918 Rio Jacaré Córrego Maracanã Oliveira 

P181 501.881 7.712.452 Rio Jacaré Córrego Quebra Anzol São Francisco de Paula 

P182 502.373 7.708.036 Rio Jacaré Ribeira Quebra Anzol São Francisco de Paula 

P185 495.361 7.690.916 Rio Jacaré Ribeirão Zagaia Santana do Jacaré 

P186 486.234 7.688.934 Rio Jacaré Rio Jacaré Santana do Jacaré 

P189 506.450 7.719.965 Rio Jacaré Córrego dos Pintos Carmo da Mata 

P190 485.970 7.707.624 Rio Jacaré Ribeirão dos Motas Candeias 

P193 480.718 7.676.482 Rio Jacaré Córrego Dantas Cana Verde 

P194 482.269 7.676.955 Rio Jacaré Córrego Dantas Cane Verde 

P195 489.951 7.676.783 Rio Jacaré Ribeirão dos Machados Perdões 

P198 498.636 7.672.030 Baixo do Alto Rio Grande Ribeirão dos Pimentas Perdões 

P200 505.896 7.684.482 Rio Jacaré Ribeirão da Barra Santo Antônio do Amparo 

P205 509.715 7.684.062 Rio Jacaré Córrego Laranjeiras Santo Antônio do Amparo 

P208 526.749 7.676.511 Baixo Rio das Mortes Córrego do Açude Bom Sucesso 

P209 524.270 7.672.964 Baixo Rio das Mortes Córrego Pirapetinga Bom Sucesso 

P210 509.027 7.661.878 Baixo do Alto Rio Grande Rio Grande Bom Sucesso 

P214 509.193 7.660.178 Baixo do Alto Rio Grande Rio Grande Ijaci 

P217 493.395 7.656.309 Baixo do Alto Rio Grande Rio Grande Ribeirão Vermelho. 

P220 494.337 7.657.119 Baixo do Alto Rio Grande Rio Grande Lavras 

P221 481.873 7.652.008 Rio do Cervo Rio Cervo Nepomuceno 

P222 474.340 7.626.725 Rio do Cervo Córrego do Carmo Carmo da Cachoeira 

P224 478.669 7.628.865 Rio do Cervo Córrego do Carmo Carmo da Cachoeira 

P229 473.310 7.633.483 Rio do Cervo Córrego Bom Sucesso Carmo da Cachoeira 

P230 494.309 7.612.651 Rio do Cervo Ribeirão da Mina São Bento Abade 
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Ponto Longitude Latitude Sub Bacia Corpo Hídrico Município  

P231 492.270 7.614.778 Rio do Cervo Ribeirão da Mina São Bento Abade 

P258 554.941 7.661.689 Ribeirão Barba-de-Lobo Rio das Mortes ou Ribeirão da Barba de Lobo Conceição da Barra de Minas 

P262 543.477 7.666.232 Baixo Rio das Mortes Córrego Marimbondo Nazareno 

P266 526.558 7.661.478 Baixo Rio das Mortes Córrego da Água Suja Ibituruna 

P267 527.186 7.662.025 Baixo Rio das Mortes Rio das Mortes Ibituruna 

P281 497.985 7.654.306 Baixo do Alto Rio Grande Ribeirão Vermelho Lavras 

P282 495.664 7.651.525 Baixo do Alto Rio Grande Ribeirão Água Limpa Lavras 

P283 498.870 7.649.052 Baixo do Alto Rio Grande Ribeirão Água Limpa Lavras 
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A Figura 222, Figura 223 e Figura 224 apresentam o percentual de desconformidade dos 

resultados das 63 amostras coletadas através da sonda para os parâmetros OD, Amônia e 

pH. Não foram encontrados valores desconformes com a classe proposta para o parâmetro 

Sólidos Totais Dissolvidos. 

 
 

Figura 222 - Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

propostos no enquadramento, OD - Bacia do Rio das Mortes.  

 

 

 
Figura 223 - Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

propostos no enquadramento, Amônia - Bacia do Rio das Mortes. 
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Figura 224 - Percentuais de Resultados Não Conformes em Relação aos Padrões de Qualidade 

propostos no enquadramento, pH - Bacia do Rio das Mortes. 

 

No Quadro 10 está reunida por sub-bacia, trecho e por estação a análise dos resultados 

laboratoriais, englobando, respectivamente, os parâmetros não conformes e a condição 

média sazonal frente a classe de qualidade, seguindo metodologia descrita anteriormente. 

Cabe ressaltar que o panorama atual, com base nos resultados de 2008 a 2010, apontou 

padrão de alteração da qualidade das águas semelhante ao do período de 2003 a 2010. As 

variáveis com maior percentual de resultados não conformes na série de dados mais 

extensa permaneceram no período recente, e as ocorrências eventuais também se 

mantiveram, exceto quanto aos componentes tóxicos, fenóis totais, mercúrio total e 

nitrogênio amoniacal, que não foram detectados no período histórico recente. Neste 

contexto, os parâmetros prioritários para avaliar a evolução da qualidade das águas da 

bacia do Rio das Mortes foram considerados os seguintes: coliformes termotolerantes, cor 

verdadeira, turbidez, ferro dissolvido, manganês total, chumbo total, fósforo total e demanda 

bioquímica de oxigênio.  
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Quadro 10 – Avaliação da condição da qualidade das águas nos trechos propostos para enquadramento 

Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

SUB-BACIA 
ALTO RIO 

DAS MORTES 

1 

Rio das Mortes, das nascentes 
até a confluência com o 
ribeirão Senhora das Dores, 
incluem-se os córregos das 
Areia e Cachimbeiro  

Classe 1 
  

          

2 

Rio das Mortes, da confluência 
com o ribeirão Senhora das 
Dores até a confluência com o 
ribeirão Caieiro 

Classe 2 
  

BG011 e BG012 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 
Classe 3: Manganês 
Total (BG011) e Ferro 
Dissolvido (BG012) 
Classe 4: Coliformes 
Termotolerantes 
(BG011 e BG012) e 
Turbidez e Sólidos em 
Suspensão Totais 
(BG012) 

BG011 e BG012 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 3: 
Coliformes 
termotolerantes 
(BG011) 

BG011 e BG012 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 3: Coliformes 
Termotolerantes e 
Manganês Total (BG011 e 
BG012) Fósforo Total, 
Chumbo Total, Ferro 
Dissolvido e Manganês 
Total (BG012) 
Classe 4: Turbidez, Cor 
Verdadeira, Sólidos em 
Suspensão Totais (BG012) 

BG011 e BG012 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 3: 
Coliformes 
Termotolerantes 
(BG011) 

* Manganês Total  
* Ferro Dissolvido  
* Coliformes 
Termotolerantes  
* Turbidez 
* Sólidos em 
Suspensão Totais 
* Fósforo Total 
* Cor Verdadeira 
* Chumbo Total 

3 
Rio das Mortes, da confluência 
com o ribeirão Caieiro até a 
confluência com rio Elvas  

Classe 3 
P111 
P122 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros 

BG013 e BG014 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 
Classe 4: Turbidez, 
Sólidos em Suspensão 
Totais e Coliformes 
Termotolerantes 
(BG013 e BG014) 

BG013 e BG014 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 4: 
Coliformes 
termotolerantes 
(BG013) 

BG013 e BG014 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 4: Coliformes 
Termotolerantes e Cor 
verdadeira (BG013) e 
Sólidos em Suspensão 
Totais (BG013 e BG014) 

BG013 e BG014 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 4: 
Coliformes 
Termotolerantes 
(BG013) 

* Turbidez 
* Sólidos em 
Suspensão Totais 
* Coliformes 
Termotolerantes  
* Cor verdadeira  

4 

Ribeirão Senhora das Dores, 
das nascentes até a o ponto de 
lançamento da ETE do distrito 
de Senhora das Dores 
(Barbacena), inclui-se o 
córrego Grota das Pedras 

Classe 1 
  

          

5 

Ribeirão Senhora das Dores, 
do ponto de lançamento da 
ETE do distrito de Senhora das 
Dores (Barbacena) até a 
confluência com o Rio das 
Mortes  

Classe 2 P023 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

6 
Ribeirão Sapateiro, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes 

Classe 1 P020 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

7 

Córrego Torres e seus 
afluentes, das nascentes a 
confluência com o rio das 
Mortes 

Classe 1 
  

          

8 

Córrego Pinheiro Grosso, das 
nascentes até o início do 
perímetro urbano do distrito de 
Pinheiro Grosso (Barbacena)  

Classe 1 
  

          

9 
Córrego Pinheiro Grosso e 
seus afluentes, do perímetro 

Classe 2 
P025 
P026 

Classe Especial ou 
1 para todos os 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

urbano do distrito de Pinheiro 
Grosso até a confluência com 
Rio das Mortes 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 
(P025) 

Amônia: 5,48 
(P025) 

10 

Córrego Santa Teresa, das 
nascentes até o início do 
perímetro urbano do distrito de 
Pinheiro Grosso (Barbacena)  

Classe 1 
  

          

11 

Córrego Santa Teresa, do 
perímetro urbano do distrito de 
Pinheiro Grosso (Barbacena) 
até a confluência com o 
Córrego Pinheiro Grosso  

Classe 2 
  

          

12 

Ribeirão Bandeirinha, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede de Antônio 
Carlos  

Classe 1 P035 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

13 
Ribeirão Bandeirinha, do ponto 
captação até a confluência com 
o rio das Mortes  

Classe 2 
  

          

14 

Ribeirão Curral Novo, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes, inclui-se 
os córregos Olhos D'água e 
Barreiro  

Classe 1 P037 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

15 
Córrego Caeté, das nascentes 
até a confluência com o 
ribeirão Caieiro  

Classe 1 P012 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 3: OD 

          

16 
Ribeirão Caieiro, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 3 
  

BG010 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 
Classe 4: Turbidez, Cor 
verdadeira, Sólidos em 
Suspensão Totais e 
Coliformes 
Termotolerantes 

BG010 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 4: Fósforo 
Total 

BG010 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 4: Turbidez, Sólidos 
em Suspensão Totais, 
Fósforo Total e Coliformes 
Termotolerantes 

BG010 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 4: Fósforo 
Total 

* Turbidez 
* Cor verdadeira 
* Fósforo Total 
* Sólidos em 
Suspensão Totais 
* Coliformes 
Termotolerantes 

17 
Córrego da Invejosa, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 1 
  

          

18 
Córrego Cangalheiro, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 1 
  

          

19 

Ribeirão do Loures ou Alberto 
Dias ou Bandeira e seus 
afluentes, das nascentes até o 
início do perimetro urbano da 
sede municipal de Alfredo 

Classe 1 P042 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 155 

Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

Vasconcelos  

20 

Ribeirão do Loures ou Alberto 
Dias ou Bandeira, do perímetro 
urbano da sede municipal de 
Alfredo Vasconcelos até a 
confluência com o rio das 
Mortes, inclui-se o córrego 
Pinga Fogo 

Classe 2 
  

          

21 

Ribeirão Ressaquinha, das 
nascentes até o início do 
perímetro urbano de 
Ressaquinha  

Classe 1 
  

          

22 

Ribeirão Ressaquinha, do 
perímetro urbano de 
Ressaquinha até a confluência 
ribeirão Loures ou Alberto Dias 
ou Bandeira 

Classe 2 
  

          

23 
Córrego Boa Esperança, das 
nascentes até a confluência 
com o ribeirão Ressaquinha  

Classe 1 
  

          

24 
Córrego Bela Vista, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 1 
  

          

25 

Ribeirão do Patusca, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes, incluem-
se os córregos Cachoeira e 
Matias ou da Cachoeirinha  

Classe 2 P053 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Amônia: 4,95 

          

26 
Córrego Caxambu, das 
nascentes até a confluência 
com ribeirão do Patusca  

Classe 1 
  

          

27 
Ribeirão do Pinhão e seus 
afluentes, das nascentes até a 
confluência com rio das Mortes  

Classe 2 P106 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 

          

28 

Córrego Pau do Angu, das 
nascentes até o início do 
povoado rural Bichinho 
(Prados)  

Classe 1 
  

          

29 

Córrego Pau do Angu, do 
povoado rural Bichinho 
(Prados) até a confluência com 
o rio das Mortes  

Classe 2 
  

          

30 
Córrego Palmital, das 
nascentes até a confluência 
com o córrego Pau do Angu 

Classe Especial 
  

          

31 
Córrego do Engenho, das 
nascentes até a confluência 
com o córrego Pau do Angu 

Classe Especial 
  

          

32 
Córrego Santo Antônio, 
nascentes inseridas na 

Classe Especial 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

Reserva Ecológica Libélulas da 
Serra São José 

33 

Córrego Santo Antônio, do 
limite da Reserva Ecológica 
Libélulas da Serra São José 
até o início do perímetro 
urbano da sede municipal de 
Tiradentes  

Classe 1 
  

          

34 

Córrego Santo Antônio, do 
perímetro urbano de Tiradentes 
até a confluência com o rio das 
Mortes 

Classe 2 
  

          

SUB-BACIA 
RIO 

CARANDAÍ 

35 

Rio Carandai, das nascentes 
até o início do perímetro 
urbano do município de 
Carandaí, inclui-se o córrego 
Ibaté 

Classe 1 
  

          

36 

Rio Carandai, da confluência 
com o córrego Ibaté até a 
confluência com o rio das 
Mortes 

Classe 2 
P075 
P154 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros 
          

37 
Córrego do Vau, das nascentes 
até a confluência com rio 
Carandai  

Classe 1 
  

          

38 

Córrego Vargem da Pedra, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público do distrito de Pedra do 
Sino (Carandai)  

Classe 1 P051 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

39 

Córrego Vargem da Pedra, do 
ponto de captação para 
abastecimento público do 
distrito de Pedra do Sino 
(Carandai) até a confluência 
com Rio Carandai  

Classe 2 
  

          

40 
Córrego dos Melos, das 
nascentes até a confluência 
com Rio Carandai  

Classe 1 P165 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

41 
Córrego Cachoeira, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Carandaí 

Classe 1 
  

          

42 

Córrego Quataguá ou 
Guataguá, das nascentes até a 
confluência com Rio Carandaí, 
inclui-se o córrego do Arame 

Classe 1 P166 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

43 
Córrego do Ribeiro e seus 
afluentes, das nascentes até a 
confluência com o rio Carandaí 

Classe 1 
  

          

44 

Córrego Tanque Grande, das 
nascentes até a confluência 
com o córrego do Ribeiro, 
inclui-se o córrego Bom Jesus  

Classe 2 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

45 
Córrego da Várzea ou do 
Pinheiro, das nascentes até a 
confluência com o rio Carandai  

Classe 1 
  

          

46 

Córrego da Várzea ou do 
Pinheiro, afluentes da margem 
esquerda inserida na Reserva 
Ecológica Libélulas da Serra 
São José  

Classe Especial 
  

          

47 

Córrego da Água Santa, das 
nascentes até o ponto de 
captação do Parque das águas 
e balneário Ministro Gabriel 
Passos (Estância da Água 
Santa) 

Classe Especial 
  

          

48 

Córrego da Água Santa, do 
ponto de captação do Parque 
das águas e balneário Ministro 
Gabriel Passos (Estância da 
Água Santa) até a confluência 
com Rio Carandaí 

Classe 1 
  

          

SUB-BACIA 
RIO ELVAS 

49 
Rio Elvas, das nascentes até o 
início do perímetro urbano de 
Ibertioga  

Classe 1 
  

          

50 
Rio Elvas, do perímetro urbano 
de Ibertioga até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 2 P009 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 

          

51 

Córrego Santa Rita, das 
nascentes até a o perímetro 
urbano de Santa Rita do 
Ibitipoca  

Classe 1 
  

          

52 

Córrego Santa Rita, do 
perímetro urbano de Santa Rita 
do Ibitipoca até a confluência 
com o Rio Elvas  

Classe 2 P007 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 3: OD 

          

53 
Córrego do Leme, das 
nascentes até a confluência 
com rio Elvas  

Classe 1 
  

          

54 
Córrego Evangelista, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Elvas  

Classe 1 
  

          

55 
Ribeirão da Onça, das 
nascentes até a confluência 
com rio Elvas  

Classe 1 
  

          

56 
Córrego da Cancela ou Capão 
Redondo, das nascentes até a 
confluência com o rio Elvas  

Classe 1 
  

          

SUB-BACIA 
MÉDIO RIO 

DAS MORTES 
57 

Rio das Mortes, da confluência 
com o rio Elvas até a 
confluência com o rio dos 
Peixes  

Classe 3 
  

BG015 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 

BG015 
Todos os 
parâmetros 
conformes para a 

BG015 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 4:  Turbidez, Sólidos 

BG015 
Todos os 
parâmetros 
conformes para a 

* Turbidez 
* Cor verdadeira 
* Sólidos em 
Suspensão Totais 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

Classe 4: Turbidez, Cor 
verdadeira, Sólidos em 
Suspensão Totais e 
Coliformes 
Termotolerantes 

classe proposta em Suspensão Totais, 
Coliformes Termotolerantes 
e Cor verdadeira 

classe proposta * Coliformes 
Termotolerantes 

58 

Ribeirão da Água Limpa, das 
nascentes até o início do 
perímetro urbano da sede de 
São João Del Rei  

Classe 1 
  

          

59 

Ribeirão da Água Limpa, do 
início do perímetro urbano de 
São João Del Rei até a 
confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 3 
  

          

60 

Córrego Rio Acima, das 
nascentes até a confluência 
com o córrego Altamiro Braga, 
inclui-se o córrego Altamiro 
Braga 

Classe 1 
P082 
P083 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros 
          

61 

Córrego Rio Acima, da 
confluência com o córrego 
Altamiro Braga até o início da 
sede urbana de São João Del 
Rei  

Classe 2 
  

          

62 

Córrego Rio Acima, do início 
da sede urbana de São João 
Del Rei até a confluência com 
o ribeirão da Água Limpa  

Classe 3 
  

          

63 

Córrego do Porto, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede de Santa Cruz 
de Minas 

Classe Especial 
  

          

64 
Córrego do Porto, do ponto de 
captação até a confluência com 
o rio das Mortes  

Classe 1 
  

          

65 

Ribeirão São Francisco Xavier, 
das nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede municipal de 
São João Del Rei  

Classe Especial 
  

          

66 

Ribeirão São Francisco Xavier, 
do ponto de captação para 
abastecimento público da sede 
municipal de São João Del Rei 
até a confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 1 
  

          

67 

Rio Santo Antônio e seus 
afluentes, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão do 
Pinhão  

Classe 1 P160 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

68 
Rio Santo Antônio e seus 
afluentes, da confluência com o 

Classe 2 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

ribeirão do Pinhão até a 
confluência com o ribeirão 
Mosquito ou das Coroas 

69 
Córrego da Praia, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Santo Antônio 

Classe 1 
  

          

70 

Córrego do Tijuco, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede municipal de 
Resende Costa 

Classe Especial P156 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

71 

Córrego do Quilombo, da 
captação para abastecimento 
público da sede municipal de 
Resende Costa até a 
confluência da confluência com 
o ribeirão do Mosquito ou das 
Coroas, inclui-se o córrego do 
Tijuco 

Classe 2 P157 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

OD fora dos 
padrões 

Amônia: 6,11 

          

72 

Ribeirão do Mosquito ou das 
Coroas, da confluência com o 
córrego do Quilombo até o 
início do perímetro urbano de 
Coronel Xavier Chaves, inclui-
se o córrego Barradão  

Classe 1 
  

          

73 

Ribeirão do Mosquito ou das 
Coroas, do perímetro urbano 
de Coronel Xavier Chaves até 
a confluência com o rio Santo 
Antônio 

Classe 2 
P151 
P152 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros 
          

74 

Rio Santo Antônio, da 
confluência com o ribeirão 
Mosquito ou das Coroas até a 
confluência com o rio das 
Mortes 

Classe 2 
  

          

75 
Córrego do Paiol, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 2 P134 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

OD fora dos 
padrões 

          

76 
Ribeirão do Espraiado, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 1 
  

          

SUB-BACIA 
RIBEIRÃO 
BARBA DE 

LOBO 

77 

Rio das Mortes Pequeno, das 
nascentes até o início do 
perímetro urbano do distrito Rio 
das Mortes (São João Del Rei), 
inclui-se o ribeirão da Barba de 
Lobo 

Classe 1 
  

          

78 
Rio das Mortes Pequeno, do 
perímetro urbano do distrito Rio 
das Mortes (São João Del Rei) 

Classe 2 P258 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

até a confluência com o rio das 
Mortes 

79 
Ribeirão dos Carneiros, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes Pequeno 

Classe 1 
  

          

80 
Ribeirão da Lagoa Verde, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes Pequeno 

Classe 1 P092 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 

        * OD 

SUB-BACIA 
RIO DOS 
PEIXES 

81 

Rio do Peixe e seus afluentes, 
das nascentes até a 
confluência com  o rio das 
Mortes 

Classe 1 
  

          

82 

Ribeirão Sujo, das nascentes 
até o ponto de captação para 
abastecimento público da sede 
municipal de São Tiago 

Classe 1 
  

          

83 

Ribeirão Sujo, do ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede municipal de 
São Tiago até a confluência 
com o rio do Peixe  

Classe 2 
  

          

84 
Ribeirão do Macuco ou da 
Fábrica, das nascentes até a 
confluência com o rio do Peixe  

Classe 1 P141 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

SUB-BACIA 
DO BAIXO 
RIO DAS 
MORTES 

85 

Rio das Mortes, da confluência 
com o rio do Peixe até a 
confluência com o rio Grande 
no reservatório da Usina 
Hidrelétrica Funil  

Classe 2 P267 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

BG017 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 
Classe 3: Manganês 
Total e Alumínio 
Dissolvido 
Classe 4: Turbidez, Cor 
verdadeira, Sólidos em 
Suspensão Totais e 
Coliformes 
Termotolerantes 

BG017 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 3: 
Manganês Total 
Classe 4: 
Coliformes 
termotolerantes 

BG017 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 3:  Fósforo Total, 
Ferro Dissolvido, Manganês 
Total e Alumínio Dissolvido 
Classe 4: Turbidez, Cor 
verdadeira e Sólidos em 
Suspensão Totais 

BG017 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 3: Alumínio 
Dissolvido 

* Manganês Total 
* Alumínio 
Dissolvido 
* Turbidez 
* Cor verdadeira 
* Sólidos em 
Suspensão Totais 
* Coliformes 
Termotolerantes 
* Fósforo Total 
* Ferro Dissolvido 

86 

Ribeirão do Amaral ou da 
Canjica, das nascentes até o 
confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 1 P262 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

87 
Córrego do Tanque, das 
nascentes até a confluência 
com o rio das Mortes  

Classe 1 
  

          

88 

Córrego Vargem Grande, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede  do distrito de 
Mercês de Água Limpa (São 
Tiago)  

Classe 1 
  

          

89 
Ribeirão do Capão, da 
captação para abastecimento 

Classe 2 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

público da sede do distrito de 
Mercês de Água Limpa (São 
Tiago) até a  confluência com 
o rio das Mortes, inclui-se o 
córrego Vargem Grande  

90 
Córrego da Água Suja, das 
nascentes até o início do 
perímetro urbano de Ibituruna  

Classe 1 
  

          

91 

Córrego da Água Suja, do 
perímetro urbano de Ibituruna 
até a confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 2 P266 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 4: OD 

          

92 

Ribeirão Fundo, das nascentes 
até a confluência com o rio 
Pirapetinga, inclui-se o córrego 
do Açude 

Classe 1 P208 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

93 

Rio Pirapetinga, da confluência 
com o ribeirão Fundo até a 
confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 2 P209 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

SUB-BACIA 
DO BAIXO DO 

ALTO RIO 
GRANDE 

94 

Rio Grande, da confluência 
com o rio das Mortes até o final 
da unidade de planejamento 
GD2, inclui-se o reservatório 
UHE Funil  

Classe 2 

P210 
P214 
P217 
P220 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros 

BG019 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 
Classe 3: Coliformes 
Termotolerantes 
Classe 4: Cor 
verdadeira 

BG019 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 3: 
Coliformes 
termotolerantes 

BG019 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 3: Ferro Dissolvido, 
Alumínio Dissolvido e 
Mercúrio Total 
Classe 4: Cor verdadeira 

BG019 
Todos os 
parâmetros 
conformes para a 
classe proposta 

* Ferro Dissolvido 
* Alumínio 
Dissolvido 
* Mercúrio Total 
* Cor verdadeira 
* Coliformes 
termotolerantes 

95 

Córrego Pirapum, das 
nascentes até a confluência 
com o reservatório do Funil, 
inclui-se o córrego Santa Cruz 

Classe 1 
  

          

96 

Ribeirão Itapecerica, das 
nascentes até a confluência 
com o reservatório UHE Funil, 
incluem-se os ribeirões Grande 
ou da Capoeira, do Oeste e da 
Gurita e o córrego da Baliza  

Classe 1 
  

          

97 
Ribeirão dos Pimentas, das 
nascentes até a confluência 
com o reservatório UHE Funil 

Classe 1 P198 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

OD fora dos 
padrões 

          

98 

Córrego da Mutuca, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Grande, inclui-se o 
córrego da Cafua  

Classe 1 
  

          

99 
Ribeirão Vermelho, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Grande 

Classe 2 P281 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

Amônia: 33,18 

100 

Ribeirão da Água Limpa, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
publico da sede municipal de 
Lavras  

Classe 1 P283 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 

        *OD 

101 
Ribeirão da Água Limpa, do 
ponto de captação até a 
confluência com o rio Grande  

Classe 2 P282 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD  
Amônia: 20,02 

          

102 
Ribeirão Maranhão, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Grande  

Classe 1 
  

          

SUB-BACIA 
DO RIO DO 

CERVO 

103 
Rio do Cervo, das nascentes 
até a confluência com o 
córrego do Algodão  

Classe 1 
  

          

104 
Rio do Cervo, da confluência 
com o córrego do Algodão até 
a confluência com o rio Grande  

Classe 2 P221 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

105 

Córrego da Mina ou Tira 
Couro, das nascentes até o 
ponto de captação para 
abastecimento público da sede 
municipal de São Bento Abade  

Classe 1 P230 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

106 

Córrego do Algodão, do ponto 
de captação para 
abastecimento público da sede 
municipal de São Bento Abade  
até a confluência com o rio do 
Cervo, inclui-se o córrego da 
Mina ou Tira Couro 

Classe 2 P231 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 3: OD 

        *OD 

107 

Córrego Palmital, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da localidade de 
Palmital do Cervo (Carmo da 
Cachoeira)  

Classe 1 
  

          

108 

Córrego Palmital, do ponto de 
captação para abastecimento 
público da localidade de 
Palmital do Cervo (Carmo da 
Cachoeira) até a confluência 
com o rio Cervo  

Classe 2 
  

          

109 

Ribeirão do Salto, das 
nascentes até o ponto de 
lançamento de efluentes do 
povoado rural Estação do 
Carmo (Carmo da Cachoeira)  

Classe 1 
  

          

110 
Ribeirão do Salto, da 
confluência com o ribeirão do 

Classe 2 P224 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

Carmo até a confluência com o 
riberão de São João  

parâmetros 

111 

Ribeirão do Carmo, das 
nascentes até o ponto de 
captação para abastecimento 
público da sede municipal de 
Carmo da Cachoeira  

Classe 1 P222 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

112 

Ribeirão do Carmo, do ponto 
captação para abastecimento 
publico da sede municipal de 
Carmo da Cachoeira até a 
confluência com o ribeirão do 
Salto  

Classe 2 
  

          

113 

Ribeirão de São João, das 
nascentes até a confluência 
com o rio do Cervo, incluem-se 
os ribeirões da Serra e do Bom 
Sucesso  

Classe 1 P229 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

SUB-BACIA 
DO RIO 

JACARÉ 

114 

Rio Jacaré, das nascentes até 
a confluência com o ribeirão 
Lambari, incluem-se os 
córrregos Cachoeira, 
Jacarezinho, Sipião e o ribeirão 
Caxambu 

Classe 1 P175 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 

        * OD 

115 
Rio Jacaré, da confluência com 
o ribeirão Lambari até o fim da 
Unidade de Planejamento GD2  

Classe 2 P186 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

BG021 
Parâmetros não 
conformes para a classe 
proposta: 
Classe 3: Manganês 
Total  
Classe 4: Turbidez, Cor 
verdadeira, Sólidos em 
Suspensão Totais e 
Coliformes 
Termotolerantes 

BG021 
Parâmetros não 
conformes para a 
classe proposta: 
Classe 4: 
Coliformes 
termotolerantes 

BG021 
Parâmetros não conformes 
para a classe proposta: 
Classe 3: Coliformes 
Termotolerantes, Ferro 
Dissolvido, Manganês Total 
e Alumínio Dissolvido 
Classe 4: Turbidez, Cor 
verdadeira e Sólidos em 
Suspensão Totais 

BG021 
Todos parâmetros 
conformes para a 
classe proposta 

* Manganês Total  
* Turbidez 
* Cor verdadeira 
*  Sólidos em 
Suspensão Totais 
* Coliformes 
Termotolerantes 
* Ferro Dissolvido 
* Alumínio 
Dissolvido 

116 
Ribeirão Maracanã, das 
nascentes até a confluência 
com o ribeirão Lambari  

Classe 2 P178 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 3: OD  
Amônia: 7,23 

          

117 

Ribeirão Lambari, das 
nascentes até a confluência 
com o ribeirão Maracanã, 
inclui-se o córrego dos Pintos 

Classe 1 P189 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

118 

Ribeirão Lambari, da 
confluência com o ribeirão 
Maracanã até a confluência 
com o rio Jacaré 

Classe 2 
  

          

119 
Ribeirão Quebra Anzol, das 
nascentes até a confluência 
com o córrego Machadinha  

Classe 1 P181 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

        *OD 
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

Classe 2: OD 

120 

Ribeirão Quebra Anzol, da 
confluência com o córrego 
Machadinha até a confluência 
com o rio Jacaré  

Classe 2 P182 

Classe Especial ou 
1 para todos os 

parâmetros, 
exceto: 

Classe 2: OD 

          

121 
Ribeirão do Doido, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré  

Classe 1 
  

          

122 

Ribeirão dos Motas, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré, inclui-se o 
córrego dos Vieiras 

Classe 1 P190 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

123 

Ribeirão Lavrinha, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré, inclui-se o 
ribeirão Zagala  

Classe 1 P185 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

124 

Rio do Amparo e seus 
afluentes, das nascentes até a 
confluência com o rio Jacaré, 
incluem-se os ribeirões do 
Amparo e da Barra e os 
córregos da Mandioca e José 
Resende 

Classe 2 P200 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

125 
Córrego da Laranjeira, das 
nascentes até a confluência 
com o rio do Amparo  

Classe 1 P205 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

126 

Córrego do Lobo, das 
nascentes até a confluência 
com o rio do Amparo, inclui-se 
o córrego dos Fagundes 

Classe 1 
  

          

127 

Córrego do Onça, das 
nascentes até o ponto de 
captação para o abastecimento 
público do distrito de São 
Sebastião da Estrela (Santo 
Antônio do Amparo) 

Classe 1 
  

          

128 

Córrego do Onça, do ponto de 
captação para o abastecimento 
público do distrito de São 
Sebastião da Estrela (Santo 
Antônio do Amparo) até a 
confluência com o rio do 
Amparo  

Classe 2 
  

          

129 
Ribeirão dos Machados, das 
nascentes até a confluência 
com o rio Jacaré  

Classe 1 P195 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

130 

Córrego Dantas, das nascentes 
até o ponto de captação para 
abastecimento público da sede 
municipal de Cana Verde 

Classe 1 P194 
Classe Especial ou 

1 para todos os 
parâmetros 

          

131 Córrego Dantas, do ponto de Classe 2 P193 Classe Especial ou           
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Sub-Bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ponto de 
coleta de 
amostra 

pela 
sonda 

Condição de 
qualidade da 
amostra (pH, 
Amônia, OD e 

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais) 

Condição média de 
qualidade ATUAL 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade 

ATUAL 
ESTIAGEM 

Condição média de 
qualidade HISTÓRICA 

CHUVA 

Condição média 
de qualidade  
HISTÓRICA 
ESTIAGEM 

Parâmetros em 
desacordo com o 
enquadramento 

captação para abastecimento 
público da sede municipal de 
Cana Verde até a confluência 
com o rio Jacaré  

1 para todos os 
parâmetros 
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1.6. PROGNÓSTICO  

1.6.1. POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDA DE ÁGUA 

Na etapa de prognóstico, apresentado no Volume 2 do PDRH-GD2, foram avaliados os 

impactos sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos advindos da implementação 

dos planos e programas de desenvolvimento previstos, considerando a realidade regional 

com horizontes de curto, médio e longo prazos. O horizonte temporal para o processo de 

cenarização foi de 20 anos, elaborando-se os cenários para o ano de 2032, com resultados 

intermediários para os quinquênios 2017, 2022 e 2027, coincidindo com os períodos 

previstos de revisões do Plano. 

De uma forma geral, assim como na etapa de diagnóstico, o balanço hídrico para ambos os 

cenários de prognóstico continua indicando uma situação muito confortável das demandas 

frente à disponibilidade hídrica em todas as sub-bacias da UPGRH GD2, considerando tanto 

o limite de vazão máxima outorgável adotado pelo IGAM (50% da Q7,10) quanto os limites 

definidos pela metodologia recomendada pela ONU (avaliando pela QMLT).  

A sub-bacia que apresentou a maior relação percentual entre o somatório das demandas 

futuras (para os cenários tendencial e de maior desenvolvimento) e a vazão Q7,10 foi a do 

Baixo do Alto rio Grande, com cerca de 16%, seguida pelo Alto rio das Mortes, com 11%.  

Assim, no que diz respeito ao balanço hídrico quantitativo, ou seja, as demandas (retiradas) 

frente às vazões dos cursos d'água em períodos de "seca" (estiagem), não foram 

identificadas na UPGRH GD2 regiões críticas caracterizadas como de potencial de restrição 

e conflito pelo uso dos recursos hídricos, mesmo para horizonte de longo prazo (2030). 

Os estudos alertaram para a necessidade de uma gestão mais efetiva dos recursos hídricos 

nas sub-bacias do Baixo do Alto Rio Grande e Alto Rio das Mortes, cujos resultados 

indicaram os maiores percentuais das vazões de retirada em relação às vazões de 

referência de estiagem. 

1.6.2. MODELAGEM DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1.6.2.1. INTRODUÇÃO 

Os rios são a principal destinação do lançamento dos esgotos brutos ou tratados. Nos 

estudos de concepção de tratamento dos esgotos, nos processos de licenciamento 

ambiental e no planejamento de recursos hídricos de uma bacia há a necessidade de se 

conhecer o impacto dos lançamentos de esgotos. A determinação da eficiência requerida no 

tratamento, bem como a possível alocação de cargas poluidoras em uma bacia, é função 

dos requisitos ambientais do corpo d’água receptor. Também em estudos de 

empreendimentos de usinas hidrelétricas, é usual a necessidade de se estudar a qualidade 

da água no trecho de rio situado a jusante da barragem, ou mesmo em trechos desviados, 

que veiculam uma vazão reduzida. Em várias outras situações é importante o conhecimento 

do comportamento do curso d’água face à ocorrência de alguma intervenção que tem lugar 

na bacia hidrográfica. Uma eficiente forma de avaliar os impactos do lançamento de cargas 

poluidoras, bem como de analisar cenários de intervenção e medidas de controle ambiental, 

é através da utilização de modelos matemáticos de qualidade da água. (von Sperling, 2007) 
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Neste estudo são analisados os seguintes parâmetros, associados ao lançamento de 

esgotos domésticos, alguns efluentes industriais e atividades agropecuárias: 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

 Oxigênio Dissolvido – OD; 

 Série de Nitrogênio: orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato; 

 Fósforo: orgânico e inorgânico; 

 Organismos indicadores de contaminação fecal: Coliformes Termotolerantes. 

1.6.2.2. CONSIDERAÇÃO INICIAL 

Tendo em vista a incerteza relacionada a diversos dados de entrada do modelo, bem como 

os pouquíssimos dados de qualidade da água (de campo) existentes, os seus resultados 

devem ser analisados e utilizados com prudência. Salienta-se que os seus resultados 

apresentam um panorama inicial a ser analisado. Para investimentos concretos na bacia, 

bem como na aplicação de políticas públicas, é altamente recomendável que o modelo seja 

“alimentado” com mais dados de campo. 

1.6.2.3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da modelagem é avaliar os impactos do lançamento de cargas poluidoras, 

bem como analisar os cenários de intervenção e as medidas de controle ambiental 

necessárias dentro da bacia. 

1.6.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estender os dados de monitoramento pontuais (provenientes do Águas de Minas) para 

resultados lineares, ao longo de todos os cursos d’água considerados; 

 Estudar o comportamento da qualidade das águas para cenários futuros e gestão dos 

recursos hídricos; 

 Verificar os índices de tratamento necessários para se alcançar as metas de 

enquadramento propostas; 

 Verificar pontos prioritários de ação dentro da bacia.  
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1.6.2.5. METODOLOGIA 

1.6.2.5.1. MODELO ADOTADO 

Foi elaborado um modelo, composto por planilhas do Excel, específico para o GD2. As 

planilhas base, as quais foram modificadas para o modelo em questão, vieram do QUAL-

UFMG, disponibilizado no site http://webmail.desa.ufmg.br/~marcos/index.htm, o qual, por 

sua vez, é similar ao QUAL2-E, desenvolvido pela US Environmental Protection Agency 

(USEPA). 

1.6.2.5.2. HIDROGRAFIA 

A modelagem foi realizada para os seguintes trechos: 

ALTO RIO DAS MORTES 

Leito principal do rio das Mortes, desde a Estação de Qualidade BG011, a montante da sede 

da Antônio Carlos até o limite do Médio rio das Mortes, a jusante de Tiradentes, 

compreendendo um trecho de 115 km.  

Também foram modelados os principais tributários: 

 Leito principal do ribeirão sem nome, desde a sede de Antônio Carlos, até a confluência 

com o rio das Mortes, compreendendo um trecho de 4 km; 

 Leito principal do ribeirão Caieiros, desde a sede de Barbacena, até a confluência com o 

rio das Mortes, compreendendo um trecho de 23 km; 

 Leito principal do ribeirão Ressaquinha, desde a sede de Ressaquinha, até a confluência 

com o rio das Mortes, compreendendo um trecho de 42 km; 

 Leito principal do ribeirão sem nome, desde a sede de Alfredo Vasconcelos, até a 

confluência com o ribeirão Ressaquinha, compreendendo um trecho de 24 km; 

 Leito principal do ribeirão sem nome, desde a sede de Dores de Campos, até a 

confluência com o rio das Mortes, compreendendo um trecho de 7 km; 

 Leito principal do ribeirão sem nome, desde a sede de Prados, até a confluência com o 

rio das Mortes, compreendendo um trecho de 9 km. 

RIO ELVAS  

Leito principal do rio Elvas, desde a sede da cidade de Santa Rita do Ibitipoca até a 

confluência com o rio das Mortes, compreendendo um trecho de 109 km. 

RIO CARANDAÍ 

Leito principal, desde a sede da cidade de Carandaí até a confluência com o rio das Mortes, 

compreendendo um trecho de 94 km. 

Também foi modelado o leito principal do principal tributário: 
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 Curso d’água sem nome: Da sede da cidade de Lagoa Dourada até confluência com o 

rio Carandaí, compreendendo um trecho de 13 km. 

MÉDIO RIO DAS MORTES 

Leito principal do rio das Mortes, da confluência com rio Elvas (limite com o Alto rio das 

Mortes) até a confluência com o rio dos Peixes (limite com o Baixo rio das Mortes), 

compreendendo um trecho de 66 km. 

Também foram modelados os leitos dos principais tributários: 

 Ribeirão Água Limpa: Da sede da cidade de São João Del Rei até confluência com o rio 

das Mortes, compreendendo um trecho de 3 km; 

 Rio Santo Antônio: Da sede da cidade de Resende Costa até confluência com o rio das 

Mortes, compreendendo um trecho de 24 km; 

 Curso d’água sem nome: Da sede da cidade de Ritápolis até confluência com o rio das 

Mortes, compreendendo um trecho de 4 km. 

RIO DAS MORTES PEQUENO 

Também chamado de ribeirão Barba de Lobo. 

Leito principal, da Estação Fluviométrica 61122000, até a confluência com o rio das Mortes, 

compreendendo um trecho de 40 km. 

RIO DOS PEIXES 

Leito principal, da sede de São Tiago, até a confluência com o rio das Mortes, 

compreendendo um trecho de 35 km. 

BAIXO RIO DAS MORTES 

Leito principal do rio das Mortes, da confluência com rio dos Peixes (limite com o Médio rio 

das Mortes), até o reservatório de Funil, compreendendo um trecho de 60 km. 

Também foi modelado o leito do principal tributário: 

 Rio Pirapetinga: Da sede da cidade de Bom Sucesso até confluência com o rio das 

Mortes, compreendendo um trecho de 14 km. 

BAIXO DO ALTO RIO GRANDE 

Leito principal do rio Grande, do reservatório de Funil, até a confluência com o ribeirão do 

Salto, compreendendo um trecho de 29 km. 

Também foram modelados os leitos dos principais tributários: 

 Ribeirão Vermelho: Da sede da cidade de Lavras até confluência com o rio Grande, 

compreendendo um trecho de 8 km. 
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 Córrego sem nome: Da sede da cidade de Ijaci até o reservatório de Funil, 

compreendendo um trecho de 2 km. 

RIO JACARÉ 

Leito principal do rio Jacaré, da sede de Oliveira, até a confluência com o rio Grande, 

compreendendo um trecho de 81 km. 

Também foram modelados os leitos dos principais tributários: 

 Curso d’água sem nome: Da sede da cidade de São Francisco de Paula até confluência 

com o rio Jacaré, compreendendo um trecho de 5 km. 

 Rio do Amparo: Da sede da cidade de Santo Antônio do Amparo até confluência com o 

rio Jacaré, compreendendo um trecho de 32 km. 

RIO DO CERVO 

Leito principal do rio do Cervo, da sede de São Bento do Abade, até a confluência com o rio 

Grande, compreendendo um trecho de 73 km. 

Também foi modelado o leito do principal tributário: 

 Ribeirão do Salto: Da sede da cidade de Carmo da Cachoeira até confluência com o rio 

do Cervo, compreendendo um trecho de 19 km. 

RESERVATÓRIO DE FUNIL 

Devido às dificuldades matemáticas em se modelar um reservatório em três dimensões, ele 

não foi modelado. Considerou-se a qualidade de suas águas homogênea no espaço, igual 

aos resultados encontrados na Estação de Monitoramento BG-019, localizada 

imediatamente a jusante. 

A Figura 225 mostra a representação gráfica dos trechos modelados. 
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1.6.2.5.3. CENÁRIOS 

CENÁRIO 01: ATUAL 

Considerou-se as populações das sedes urbanas e condições de coleta e tratamento de 

esgoto atuais. 

CENÁRIO 02: TENDENCIAL 2032 

Considerou-se as populações das sedes urbanas projetadas para o ano de 2032. Foram 

admitidos tratamentos de esgotos que já estão planejados para a bacia, bem como aqueles 

já existentes. 

CENÁRIO 03: TRATAMENTO SECUNDÁRIO TOTAL PARA TODAS AS SEDES 

URBANAS EM 2032. 

Considerou-se as populações das sedes urbanas projetadas para o ano de 2032. Admitiu-se 

que todo o esgoto doméstico gerado seria coletado e tratado a nível secundário. 

CENÁRIO 04: TRATAMENTO PARA AS SEDES DE ANTÔNIO CARLOS, 

BARBACENA, RITÁPOLIS, SÃO JOÃO DEL REI E SANTA RITA DO IBITIPOCA. 

Considerou-se as populações das sedes urbanas projetadas para o ano de 2032. Admitiu-se 

que todo o esgoto doméstico gerado seria coletado e tratado a nível secundário e 

complementar para as sedes de Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João del Rei e 

Santa Rita do Ibitipoca a fim de atender ao enquadramento proposto. 

1.6.2.5.4. DADOS DE ENTRADA 

CARGAS POLUIDORAS A SEREM CONSIDERADAS 

As cargas poluidoras consideradas foram divididas em: 

 Localizadas: representadas pelas sedes dos municípios, com seus efluentes sanitários; 

 Difusas: representadas pelas cargas provenientes da agropecuária, indústrias e demais 

fontes possíveis dentro da bacia, levantadas na fase de diagnóstico do PDRH-GD2. 

A Figura 226 mostra o diagrama unifilar para os trechos modelados. 
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Figura 226 – Diagrama Unifilar GD2- Baixo do Alto Rio Grande e Baixo Rio das Mortes
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 Cargas localizadas 

As sedes dos municípios foram devidamente locadas na hidrografia, considerando seus 

lançamentos de forma pontual. Considerou-se que todo o esgoto gerado, de alguma forma, 

seria lançado no curso d’água. 

Foram consideradas também as estações de tratamento existentes e projetadas, com os 

seus respectivos percentuais de atendimento e eficiência, conforme diagnóstico e 

prognóstico do PDRH-GD2. 

Os dados de entrada referentes às cargas poluidoras são apresentados nas tabelas a 

seguir. 

A Tabela 1 apresenta a situação de esgotamento sanitário considerada para o Cenário 01. 

Tabela 1 – Resumo dos sistemas de esgotamento sanitário – Cenário 01 

 

   
Vazão esgoto 

(1000m
3
/ano) 

   

Município/Sub-

Bacia 

População 

Urb.- 2012 

Atend. col. 

de esgoto 

(%) 

Produzido Coletado 

Indice 

de trat. 

(%) 

Efic. 

de trat. 

(%) 

DBO 

EFL 

(mg/L) 

Alto Rio das Mortes 

Alfredo 

Vasconcelos 
4031 100 134 134 0 0 350 

Antônio Carlos 7826 95 296 281 0 0 350 

Barbacena 115568 90 4682 4213 30 70 343 

Barroso 18979 90 880 792 0 0 350 

Dores de Campos 8457 96 988 948 0 0 350 

Ressaquinha 3023 90 107 97 0 0 350 

Tiradentes 5376 78,7 357 281 0 0 350 

Ribeirão Barba-de-Lobo 

Conc. da Barra de 

Minas 
2794 82,8 97 80 100 70 296 

Médio Rio das Mortes 

Coronel Xavier 

Chaves 
1800 100 84 84 0 0 350 

Resende Costa 8776 0 338 0 0 0 350 

Ritápolis 3407 20 124 25 0 0 350 

Santa Cruz de 

Minas 
7865 100 919 919 0 0 350 

São João Del-Rei 79858 80  3953 3162 0  0  350  

Rio Elvas 

Ibertioga 3457 100 121 121 100 70 245 

Santa Rita do 

Ibitipoca 
2233 90 78 70 0 0 350 

Baixo do Alto Rio Grande 

Ijaci 5604 90 655 589 90 70 350 

Lavras 88369 92,8 4738 4396 100 70 350 

Ribeirão 

Vermelho 
3543 100 163 163 0 0 350 
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Vazão esgoto 

(1000m
3
/ano) 

   

Município/Sub-

Bacia 

População 

Urb.- 2012 

Atend. col. 

de esgoto 

(%) 

Produzido Coletado 

Indice 

de trat. 

(%) 

Efic. 

de trat. 

(%) 

DBO 

EFL 

(mg/L) 

Rio Jacaré 

Oliveira 35185 100 4110 4110 0 0 350 

Santana do 

Jacaré 
4428 90 173 156 0 0 350 

Santo Antônio do 

Amparo 
15187 98 620 608 0 0 350 

São Francisco de 

Paula 
4651 100 169 169 0 0 350 

Rio dos Peixes 

São Tiago 8471 85,5 309 264 100 70 287 

Baixo rio das Mortes 

Bom Sucesso 14194 90 456 410 100 70 105 

Ibituruna 2485 100 290 290 0 0 350 

Rio Carandaí 

Carandaí 18206 90 746 672 9,41 70 327 

Lagoa Dourada 6889 90 263 237 0 0 350 

Rio do Cervo 

Carmo da 

Cachoeira 
8966 92,6 339 314 0 0 350 

São Bento do 

Abade 
4238 100 152 152 100 70 105 

A Tabela 2 apresenta a situação de esgotamento sanitário considerada para o Cenário 02. 

Tabela 2 – Resumo dos sistemas de esgotamento sanitário – Cenário 02 

 

   
Vazão esgoto 

(1000m
3
/ano) 

 

Município/Sub-

Bacia 

População 

Urb.2032 

Atend. 

col. 

esgoto 

(%) 

Produzido Coletado 

Índice 

de trat. 

(%) 

Efic. 

de 

trat. 

(%) 

DBO 

EFL 

(mg/L) 

Alto Rio das Mortes 

Alfredo 

Vasconcelos 
6610 100 219 219 0 0 350 

Antônio Carlos 13626 95 516 490 0 0 350 

Barbacena 143620 90 5818 5236 3 70 272 

Barroso 21745 90 1008 908 0 0 350 

Dores de 

Campos 
11766 96 1374 1319 0 0 350 

Ressaquinha 3647 90 130 117 100 70 272 

Tiradentes 8948 78,7 594 468 0 0 350 

Ribeirão Barba-de-Lobo 

Conc. da Barra 

de Minas 
3048 82,8 106 88 100 70 296 
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Vazão esgoto 

(1000m
3
/ano) 

 

Município/Sub-

Bacia 

População 

Urb.2032 

Atend. 

col. 

esgoto 

(%) 

Produzido Coletado 

Índice 

de trat. 

(%) 

Efic. 

de 

trat. 

(%) 

DBO 

EFL 

(mg/L) 

Médio Rio das Mortes 

Coronel Xavier 

Chaves 
2278 100 107 107 0 0 350 

Resende Costa 11219 0 432 0 0 0 350 

Ritápolis 3225 20 117 23 0 0 350 

Santa Cruz de 

Minas 
9814 100 1146 1146 0 0 350 

São João Del-

Rei 
92056 80 4557 3645 0 0 350 

Rio Elvas 

Ibertioga 4098 100 143 143 100 70 245 

Santa Rita do 

Ibitipoca 
2062 90 72 65 0 0 350 

Baixo do Alto Rio Grande 

Ijaci 10257 90 1198 1078 90 70 350 

Lavras 122135 92,8 6548 6076 100 70 350 

Ribeirão 

Vermelho 
4054 100 187 187 0 0 350 

Rio Jacaré 

Oliveira 39077 100 4564 4564 0 0 350 

Santana do 

Jacaré 
5010 90 196 176 0 0 350 

Santo Antônio 

do Amparo 
17739 98 724 710 0 0 350 

São Francisco 

de Paula 
5836 100 213 213 0 0 350 

Rio dos Peixes 

São Tiago 10914 85,5 398 340 100 70 287 

Baixo rio das Mortes 

Bom Sucesso 15328 90 492 443 100 70 105 

Ibituruna 3887 100 454 454 0 0 350 

Rio Carandaí 

Carandaí 24113 90 988 890 9,41 70 
326,94

6 

Lagoa Dourada 7130 90 272 245 0 0 350 

Rio do Cervo 

Carmo da 

Cachoeira 
12722 92,6 481 445 0 0 350 

São Bento do 

Abade 
6388 100 229 229 100 70 105 

 

Salienta-se que o único novo investimento em tratamento de esgoto previsto para a bacia é 

a estação de tratamento de Ressaquinha. 
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A Tabela 3 apresenta a situação de esgotamento sanitário considerada para o Cenário 03. 

Tabela 3 – Resumo dos sistemas de esgotamento sanitário – Cenário 03 

 

   
Vazão esgoto 

(1000m
3
/ano) 

 

Município/Sub-

Bacia 

População 

Urb.2032 

Atend. col. 

esgoto (%) 
Produzido Coletado 

Indice 

de 

trat. 

(%) 

Efic. 

de 

trat. 

(%) 

DBO 

EFL 

(mg/L) 

Alto Rio das Mortes 

Alfredo 

Vasconcelos 
6610 100 219 219 100 60 210 

Antônio Carlos 13626 100 516 490 100 60 210 

Barbacena 143620 100 5818 5236 100 70 245 

Barroso 21745 100 1008 908 100 60 210 

Dores de 

Campos 
11766 100 1374 1319 100 60 210 

Ressaquinha 3647 100 130 117 100 70 245 

Tiradentes 8948 100 594 468 100 60 210 

Ribeirão Barba-de-Lobo 

Conc. da Barra 

de Minas 
3048 100 106 88 100 70 245 

Médio Rio das Mortes 

Coronel Xavier 

Chaves 
2278 100 107 107 100 60 210 

Resende Costa 11219 100 432 0 100 60 210 

Ritápolis 3225 100 117 23 100 60 210 

Santa Cruz de 

Minas 
9814 100 1146 1146 100 60 210 

São João Del-

Rei 
92056 100 4557 3645 100 60 210 

Rio Elvas 

Ibertioga 4098 100 143 143 100 70 245 

Santa Rita do 

Ibitipoca 
2062 100 72 65 100 60 210 

Baixo do Alto Rio Grande 

Ijaci 10257 100 1198 1078 100 70 245 

Lavras 122135 100 6548 6076 100 70 245 

Ribeirão 

Vermelho 
4054 100 187 187 100 60 210 

Rio Jacaré 

Oliveira 39077 100 4564 4564 100 60 210 

Santana do 

Jacaré 
5010 100 196 176 100 60 210 

Santo Antônio 

do Amparo 
17739 100 724 710 100 60 210 

São Francisco 

de Paula 
5836 100 213 213 100 60 210 

Rio dos Peixes 

São Tiago 10914 100 398 340 100 70 245 
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Vazão esgoto 

(1000m
3
/ano) 

 

Município/Sub-

Bacia 

População 

Urb.2032 

Atend. col. 

esgoto (%) 
Produzido Coletado 

Indice 

de 

trat. 

(%) 

Efic. 

de 

trat. 

(%) 

DBO 

EFL 

(mg/L) 

Baixo rio das Mortes 

Bom Sucesso 15328 100 492 443 100 70 245 

Ibituruna 3887 100 454 454 100 60 210 

Rio Carandaí        

Carandaí 24113 100 988 890 100 70 245 

Lagoa Dourada 7130 100 272 245 100 60 210 

Rio do Cervo 

Carmo da 

Cachoeira 
12722 100 481 445 100 60 210 

São Bento do 

Abade 
6388 100 229 229 100 70 245 

A Tabela 4 apresenta a situação de esgotamento sanitário considerada para o Cenário 04. 

Tabela 4 – Resumo dos sistemas de esgotamento sanitário – Cenário 04 

Município/Sub-

Bacia 

Índice de 

atendimento 

de coleta de 

esgoto (%) 

Índice de 

tratamento 

(%) 

Eficiência de 

tratamento Q 7,10 
Tipo de tratamento 

sugerido 

% DBO % P 

CF – 

Unid. 

Logarit 

Alto Rio das Mortes 

Alfredo 

Vasconcelos 
100 100 60 - 2 RAFA - Filtro percolador 

Antônio Carlos 100 100 85 65 2 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Barbacena 100 100 95 - 3 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Barroso 100 100 60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

Dores de 

Campos 
100 100 60 - 2 RAFA - Filtro percolador 

Ressaquinha 100 100 65 35 2 RAFA - Filtro percolador 

Tiradentes 100 100 60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

Ribeirão Barba-de-Lobo 

Conc. da Barra 

de Minas 
100  100  60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

Médio Rio das Mortes 

Coronel Xavier 

Chaves 
100  100  60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

Resende Costa 100  100  80 50 2 RAFA - Filtro percolador 

Ritápolis 100  100  95 95 3 
RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 
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Município/Sub-

Bacia 

Índice de 

atendimento 

de coleta de 

esgoto (%) 

Índice de 

tratamento 

(%) 

Eficiência de 

tratamento Q 7,10 
Tipo de tratamento 

sugerido 

% DBO % P 

CF – 

Unid. 

Logarit 

Infiltração lenta 

Santa Cruz de 

Minas 
100  100  60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

São João Del-

Rei * 
100  100  98 90 3 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Rio Elvas 

Ibertioga 100  100  60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

Santa Rita do 

Ibitipoca 
100  100  80 50 2 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Baixo do Alto Rio Grande 

Ijaci ** 100  100  98 95 4 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Lavras *** 100  100  98 90 3 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Ribeirão 

Vermelho 
100  100  60 - 1 RAFA - Filtro percolador 

Rio Jacaré 

Oliveira 100  100  85  65  3  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Santana do 

Jacaré 
100  100  60  35  1  RAFA - Filtro percolador 

Santo Antônio 

do Amparo 
100  100  85  70  3  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

São Francisco 

de Paula 
100  100  90  70  3  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Rio dos Peixes 

São Tiago 100  100  90  70  2  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Baixo rio das Mortes 

Bom Sucesso 100  100  60  - 1  RAFA - Filtro percolador 

Ibituruna 100  100  60  - 1  RAFA - Filtro percolador 
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Município/Sub-

Bacia 

Índice de 

atendimento 

de coleta de 

esgoto (%) 

Índice de 

tratamento 

(%) 

Eficiência de 

tratamento Q 7,10 
Tipo de tratamento 

sugerido 

% DBO % P 

CF – 

Unid. 

Logarit 

 

 

Rio Carandaí 

Carandaí 100  100  90  70  2  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Lagoa Dourada 100  100  90  70  2  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

Rio do Cervo 

Carmo da 

Cachoeira 
100  100  85  60  2  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

São Bento 

Abade 
100  100  85  60  2  

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

 

O detalhamento do tipo de tratamento sugerido está apresentado no Anexo B. 

 Cargas difusas 

Estas cargas, principalmente advindas da agropecuária, são de difícil determinação. 

Juntamente com as cargas industriais, foram consideradas de forma incremental ao longo 

dos rios, com valores definidos durante a calibração do modelo.  

1.6.2.5.5. DADOS HIDRÁULICOS DOS RIOS 

VAZÕES 

Fazendo-se uso dos estudos hidrológicos realizados na fase de diagnóstico do PDRH-GD2 

foram determinadas as vazões de interesse Q7,10 ao longo dos trechos de rios, considerando 

também o seu aumento incremental com a distância. 

Considerou-se também os acréscimos e os decréscimos de vazão, em conseqüência, 

respectivamente, dos lançamentos de esgoto e das captações conhecidas respectivamente. 

VELOCIDADE, PROFUNDIDADE E LARGURA 

Estes dados foram obtidos por meio de estudos estatísticos provenientes das estações 

fluviométricas existentes na bacia. 

A Figura 227 mostra a distribuição das estações fluviométricas dentro da bacia. As séries 

históricas, equações e gráficos utilizados são apresentados no Anexo C.
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1.6.2.5.6. DADOS DE QUALIDADE DOS RIOS 

Os dados de qualidade das águas dos rios foram obtidos das 09 estações de qualidade 

(IGAM – Águas de Minas). 

A Figura 216 apresentou a distribuição das estações de qualidade dentro da bacia.  

1.6.2.5.7. PARÂMETROS MODELADOS 

Foram modelados os seguintes parâmetros ao longo de toda a extensão do rio principal e 

principais tributários: 

 Oxigênio dissolvido – OD; 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

 Coliformes Termotolerantes; 

 Nitrogênio Orgânico; 

 Nitrogênio Amoniacal; 

 Nitrito; 

 Nitrato; 

 Amônia livre; 

 Fósforo inorgânico; 

 Fósforo orgânico. 

1.6.2.5.8. CALIBRAÇÃO DO MODELO 

Para a calibração do modelo considerou-se a vazão de referência Q7,10, com os resultados 

médios de monitoramento das 09 estações de qualidade, durante os períodos de estiagem. 

Os dados de monitoramento de qualidade dos corpos receptores, utilizados na calibração do 

modelo, são apresentados na íntegra no Anexo D. Nesta etapa foi possível estimar valores 

para as cargas difusas. 

1.6.2.6.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas, estatísticas básicas, gráficos de 

distribuição de freqüência e de comportamento dos parâmetros estudados ao longo dos 

trechos modelados. Apresenta-se também a representação gráfica para os enquadramentos 

alcançados em cada cenário modelado, segundo a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH 01/2008. 

O modelo foi aplicado para os cenários 01, 02 e 03. A vazão considerada foi a vazão de 

referência Q7,10. 

 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 183 

1.6.2.6.1. CENÁRIO 01: SITUAÇÃO ATUAL 

A Figura 228 ilustra o enquadramento geral alcançado, atualmente, para os trechos 

modelados, segundo a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008. Salienta-

se que foram considerados os parâmetros: DBO, OD, P, N e Coliformes Termotolerantes. 

A Figura 229, Figura 230, Figura 231 e Figura 232 ilustram o enquadramento alcançado, 

individualmente, para os parâmetros DBO, OD, P e Coliformes Termotolerantes, 

respectivamente. 

Observa-se que, para a vazão de referência Q7,10, o enquadramento real, de campo, é 

predominantemente “classe 4”, as classes de 1 a 3 aparecem em proporções semelhantes. 

Salienta-se que o parâmetro de qualidade limitante para o enquadramento foi “Coliformes 

Termotolerantes”. 

As bacias dos rios Jacaré e do Cervo são as que apresentaram maior percentual de sua 

extensão dentro da classe 4.  

Na bacia do Baixo do Alto rio Grande, o leito principal do rio Grande apresenta-se 

inteiramente na classe 1. Já o ribeirão Vermelho apresenta-se inteiramente na classe 4. 

O trecho modelado da bacia do Baixo rio das Mortes, alterna entre as classes 1 e 2.  

O trecho modelado da bacia do rio dos Peixes, alterna entre as classes 1 e 2. A exceção 

está por conta de um trecho, afluente do rio dos Peixes, a jusante da sede de São Tiago, 

apresentando classe 4. 

No trecho modelado da bacia do rio Barbas de Lobo, predomina as classes 1 e 2. A exceção 

está por conta de um pequeno trecho, a jusante da sede de Conceição da Barra de Minas, 

apresentando classe 3. 

No trecho modelado da bacia do Médio rio das Mortes, aparecem as classes de 1 a 4. Como 

era de se esperar, os trechos logo a jusante das sedes urbanas apresentam qualidade pior, 

que vai melhorando até receber o próximo lançamento. 

No trecho modelado da bacia do Carandaí, verificamos a predominância de classe 4 nos 

trechos altos, a jusante das sedes municipais de Carandaí e Lagoa Dourada. No restante do 

trecho ocorre classe 3 e depois classe 2. 

No trecho modelado da bacia do rio Elvas, verificamos a predominância da classe 4 de 

Santa Rita do Ibitipoca, até alguns quilômetros a jusante de Ibertioga. A qualidade das 

águas vai melhorando até atingir classe 1, antes de desaguar no rio das Mortes. 

Nos trechos modelados da bacia do Alto rio das Mortes, verificamos a predominância da 

classe 4, principalmente nos trechos altos dos cursos d’água, a jusante das sedes de 

Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, Barroso e Dores de 

Campos.
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Elaboração: Isabel Rekowsky Data: 16/05/2012

MG

Ribeirão Mar anhão

Ribeirão do Salto

Ri bei rão Lambari
Ribeirão Ressaquinha

Rio 

Grande

Rio Jacaré

Rib
eir

ão 
do 

Am
pa

ro

Rio do Amparo

Córrego Tabuãozin
ho

Rio 
das 

Mortes

Rio Santo An tô nio

Ri
o P

ir a
pe

ti n
ga

Rio das Mortes

Rib
eir

ão 
Co

nq
uis

ta

Rio Elvas

R i
be

irã
o d

a Babilônia

Rio das Mortes Pequeno

Ri
be

ir ã
o d

os 
Mo

tas

Ri
be

irã
o d

a C
ac

ho
eir

a Ri
o C

ar
an

da
í

Ribeirão da Barba de Lobo

Rio Jacaré

Rio 
do 

Pe
ixe

Rio das Mortes

Ribeirão dos Pimenta s

Rio do Cervo

Santo
Antônio do

Amparo

São Bento
Abade

São
Francisco
de Paula

Nepomuceno

São
Tiago

Tiradentes

Camacho

Campo
Belo

Cana
Verde

Candeias

Carmo
da Mata

São João
del-Rei

Casa
Grande

Ingaí

Luminárias

Nazareno

Perdões

Três
Pontas

Alfredo
Vasconcelos

Antônio
Carlos

Barbacena

Barroso

Bom
Sucesso

Carandaí

Carmo da
Cachoeira

Conceição da
Barra de Minas

Coronel
Xavier
Chaves

Dores de
Campos

Ibertioga

Ibituruna
Ijaci

Lagoa
Dourada

Ressaquinha

Lavras

Oliveira

Prados

Resende
Costa

Ribeirão
Vermelho

Ritápolis

Santa
Cruz de
Minas

Santa
Rita do
Ibitipoca

Santana
do Jacaré

Reservatório UHE Funil

439920

439920

494920

494920

549920

549920

604920

604920

75
89

96
0

76
44

96
0

76
99

96
0

77
54

96
0

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum SAD69

1:725.000

Localização

Legenda

Escala

Convenções Cartográficas

Informações

MT BA

MG
MS

GO

SP

PR

SC

RJ
ES

DF

Sede Municipal
Hidrografia
Massa d'água

Limite Municipal
Limite Estadual

Hidrografia - Trechos Modelados
Coliformes Termotolerantes

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
UPGRH GD2 - Rio das Mortes

Sub-bacias Hidrográficas
Alto Rio das Mortes
Rio Elvas
Médio Rio das Mortes
Rio Carandaí
Ribeirão Barba-de-Lobo
Rio dos Peixes
Baixo Rio das Mortes
Baixo do Alto Rio Grande
Rio do Cervo
Rio Jacaré

Fonte dos Dados:
- Sede Municipal: IGAM
- Limite Estadual: IBGE
- Limite Municipal: IGAM
- Hidrografia: IGAM
- UPGRH: IGAM
- Sub-bacias Hidrográficas, Massa d'água: ECOPLAN, LUME, SKILL
- Trechos Modelados: ECOPLAN, LUME, SKILL

0 10 205
km

2



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 189 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 229), verifica-se que, a ocorrência 

de concentrações mais elevadas de matéria orgânica na água, se restringe aos trechos altos 

ou a pequenos cursos d’água (onde a vazão de diluição é pequena), a jusante de sedes 

municipais que lançam seus efluentes sanitários. Pode-se se citar os trechos a jusante das 

seguintes sedes municipais: 

 Santa Rita do Ibitipoca, Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, 

Carandaí, Dores de Campos, Lagoa Dourada, São João Del Rei, Ritápolis, São Tiago, 

Santo Antônio do Amparo, Oliveira, São Francisco de Paula, Lavras e Carmo da 

Cachoeira. 

Excetuando-se os trechos listados acima, verifica-se que, de maneira geral, há baixa 

concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância do enquadramento 

como classe 1 ou 2.  

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 230), verifica-se que, de maneira 

geral, há boa oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a predominância do 

enquadramento como classe 1. As ressalvas mais importantes são: 

 Ribeirão Caieiro, a jusante da sede de Barbacena; 

 Ribeirão Água Limpa, a jusante da sede de São João Del Rei.   

FÓSFORO – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro Fósforo - P (Figura 231), verifica-se que, a 

ocorrência de concentrações mais elevadas se restringe aos trechos altos ou a pequenos 

cursos d’água (onde a vazão de diluição é pequena), a jusante de sedes municipais que 

lançam seus efluentes sanitários. Pode-se se citar os trechos a jusante das seguintes sedes 

municipais: 

 Santa Rita do Ibitipoca, Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, 

Carandaí, Dores de Campos, Lagoa Dourada, São João Del Rei, Ritápolis, São Tiago, 

Santo Antônio do Amparo, Oliveira, São Francisco de Paula, Lavras e Carmo da 

Cachoeira. 

Excetuando-se os trechos listados acima, verifica-se que, de maneira geral, há baixa 

concentração de fósforo nas águas, sendo a predominância do enquadramento como classe 

1. 

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

Este parâmetro é o mais problemático para a bacia, sendo o responsável pelo seu 

enquadramento geral (Figura 232). 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 190 

 Sub-bacia do Alto rio das Mortes 

- Leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 5 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 5 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,63 1,2 0,20 0,01 0,24 0,028 8,67E+02 

MÁXIMO 8,18 3,9 0,79 0,14 0,35 0,229 8,49E+03 

A Tabela 6 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 6 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,9 4,8 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verifica-se os parâmetros 

fósforo e “Coliformes Termotolerantes” como o limitantes para o enquadramento. 

A Figura 233 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.   
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Figura 233 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

- Ribeirão Caieiro 

A Tabela 7 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado desta sub-bacia (leito principal do rio das Mortes). 

Tabela 7 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,00 5,4 4,81 0,17 0,01 1,733 2,99E+04 

MÁXIMO 6,32 302,4 19,09 1,04 0,96 5,769 8,99E+05 

A Tabela 8 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 8 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 73,9 0,0 0,0 76,1 100,0 0,0 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, confirma-se a péssima 

qualidade das águas do ribeirão Caieiro. 

A Figura 234 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 234 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio Elvas 

A Tabela 9 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do rio Elvas. 

Tabela 9 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,24 1,8 0,14 0,01 0,02 0,019 5,00E+01 

MÁXIMO 8,31 21,3 1,78 0,04 0,32 0,357 5,55E+04 

A Tabela 10 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 10 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 91,3 100,0 100,0 100,0 89,4 57,8 

Analisando-se a Tabela 10, temos os parâmetros “Coliformes Termotolerantes”, DBO e 

Fósforo como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 235 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 235 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio Carandaí 

A Tabela 11 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do rio Carandaí. 

Tabela 11 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,28 2,1 0,29 0,01 0,01 0,055 5,87E+02 

MÁXIMO 8,30 25,6 2,15 0,06 0,29 0,430 6,73E+04 

A Tabela 12 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 
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Tabela 12 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 68,1 100,0 100,0 100,0 61,7 17,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, confirma-se, novamente, o 

parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante para o enquadramento. Além do 

parâmetro “Coliformes Termotolerantes” também são limitantes para o enquadramentio do 

trecho os parâmetros DBO e fósforo (P).  

A Figura 236 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 236 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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 Sub-bacia do Médio rio das Mortes 

- Leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 13 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do leito principal do rio das Mortes. 

Tabela 13 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,75 1,7 0,30 0,06 0,32 0,078 5,56E+02 

MÁXIMO 7,91 2,5 0,50 0,09 0,40 0,137 3,94E+03 

A Tabela 14 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 14 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,0 34,1 

Analisando-se a Tabela 14, temos os parâmetros “Coliformes Termotolerantes” e Fósforo 

como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 237 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 237 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 - Rio Santo Antônio 

A Tabela 15 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado . 

Tabela 15 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,76 0,9 0,06 0,00 0,18 0,010 4,87E+00 

MÁXIMO 9,46 2,8 0,25 0,02 0,30 0,043 5,23E+03 

A Tabela 16 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 16 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 

Analisando-se a Tabela 16, temos o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante 

para o enquadramento. 

A Figura 238 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 238 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Rio das Mortes Pequeno 

A Tabela 17 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 17 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 8,22 1,1 0,10 0,00 0,01 0,015 6,14E+00 

MÁXIMO 8,37 2,0 0,15 0,02 0,18 0,023 1,36E+03 

A Tabela 18 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 18 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 

Analisando-se a Tabela 18, temos o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante 

para o enquadramento. 

A Figura 239 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.
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Figura 239 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Rio dos Peixes 

A Tabela 19 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 19 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 2,21 1,9 0,09 0,01 0,10 0,014 6,55E+01 

MÁXIMO 8,20 53,9 17,01 0,52 0,33 3,438 4,67E+05 

A Tabela 20 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2.
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Tabela 20 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 92,9 97,1 100,0 100,0 75,7 75,7 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos que deve ser 

analisado com mais cuidado o ponto de mistura do efluente tratado de São Tiago. 

A Figura 240 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 240 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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 Sub-bacia do Baixo rio Das Mortes 

Os dados que se seguem são para o leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 21 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 21 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,91 1,9 0,22 0,05 0,39 0,062 1,78E+02 

MÁXIMO 8,27 2,1 0,30 0,07 0,43 0,078 5,54E+02 

A Tabela 22 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 22 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a ótima qualidade 

das águas do rio das Mortes no trecho considerado. 

A Figura 241 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 241 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Baixo do Alto rio Grande 

O leito principal do rio Grande, a jusante do reservatório de Funil, apresenta ótima qualidade 

da água, em parte pela ação de tratamento do reservatório e em parte pela regularização da 

vazão. 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado do ribeirão 

Vermelho, desde a sede de Lavras até a confluência com o rio Grande. 

A Tabela 23 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 23 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 2,00 8,6 4,00 0,28 0,01 0,840 4,92E+04 

MÁXIMO 7,06 66,5 19,82 0,52 0,40 3,985 6,06E+05 

A Tabela 24 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 24 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, nos desperta uma especial 

preocupação com a qualidade das águas do ribeirão Vermelho, notadamente para os 

parâmetros DBO, Nitrogênio, Fósforo e Coliformes Termotolerantes. Há fortes indicativos de 

que a sua vazão de diluição não é suficiente para assimilar os despejos da sede de Lavras, 

mesmo tratados. 

A Figura 242 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.
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Figura 242 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio do Cervo 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado do leito principal do 

rio do Cervo, desde a sede de São Bento do Abade até a confluência com o rio Grande. 

A Tabela 25 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 25 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 4,04 0,8 0,26 0,04 0,11 0,051 6,54E+02 

MÁXIMO 8,16 47,3 13,67 0,11 0,38 2,742 4,41E+05 
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A Tabela 26 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 26 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 92,5 97,3 100,0 100,0 75,3 10,3 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, temos os parâmetros fósforo 

e “coliformes termotolerantes” como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 243 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 243 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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 Sub-bacia do rio Jacaré 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado, desde a sede de 

Oliveira. 

A Tabela 27 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 27 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,06 1,6 0,28 0,04 0,11 0,051 3,66E+03 

MÁXIMO 8,16 169,5 14,93 0,13 0,33 2,995 4,90E+05 

A Tabela 28 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 28 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 82,1 97,5 100,0 100,0 80,2 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, temos os parâmetros fósforo, 

DBO e “coliformes termotolerantes” como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 244 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 244 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

1.6.2.6.2.  CENÁRIO 02: TENDENCIAL 2032 

A Figura 245 ilustra o enquadramento geral tendencial, para o ano de 2032, para os trechos 

modelados, segundo a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008. Salienta-

se que foram considerados os parâmetros: DBO, OD, P, N e Coliformes Termotolerantes. 

A Figura 246, Figura 247, Figura 248 e Figura 249 ilustram o enquadramento alcançado, 

individualmente, para os parâmetros DBO, OD, P e Coliformes Termotolerantes, 

respectivamente. 

A situação que se apresenta, em virtude do crescimento populacional e à falta de 

investimentos previsto em tratamento de esgoto na bacia, é pior que a verificada na Cenário 

01 – Atual. Pode-se verificar, de maneira geral, o aumento dos comprimentos dos trechos de 

pior qualidade. A única exceção é para o trecho a jusante de Ressaquinha, sendo a única 

sede urbana com previsão, concreta, de implantação de tratamento de esgoto. 

Observa-se que, para a vazão de referência Q7,10, o enquadramento real, de campo, é 

predominantemente “classe 4”, as classes de 1 a 3 aparecem em proporções semelhantes. 

Salienta-se que o parâmetro de qualidade limitante para o enquadramento foi “Coliformes 

Termotolerantes”. 

As bacias dos rios Jacaré e do Cervo são as que apresentaram maior percentual de sua 

extensão dentro da classe 4.  

Na bacia do Baixo do Alto rio Grande, o leito principal do rio Grande apresenta-se 

inteiramente na classe 1. Já o ribeirão Vermelho apresenta-se inteiramente na classe 4. 

O trecho modelado da bacia do Baixo rio das Mortes, alterna entre as classes 1 e 2.  

O trecho modelado da bacia do rio dos Peixes, alterna entre as classes 1 e 2. A exceção 

está por conta de um trecho, afluente do rio dos Peixes, a jusante da sede de São Tiago, 

apresentando classe 4. 

No trecho modelado da bacia do ribeirão Barba de Lobo, predomina as classes 1 e 2. A 

exceção está por conta de um pequeno trecho, a jusante da sede de Conceição da Barra de 

Minas, apresentando classe 3. 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 206 

No trecho modelado da bacia do Médio rio das Mortes, aparecem as classes de 1 a 4. Como 

era de se esperar, os trechos logo a jusante das sedes urbanas apresentam qualidade pior, 

que vai melhorando até receber o próximo lançamento. 

No trecho modelado da bacia do Carandaí, verificamos a predominância de classe 4 nos 

trechos altos, a jusante das sedes municipais de Carandaí e Lagoa Dourada. No restante do 

trecho ocorre classe 3 e depois classe 2. 

No trecho modelado da bacia do rio Elvas, verificamos a predominância da classe 4, de 

Santa Rita do Ibitipoca, até alguns quilômetros a jusante de Ibertioga. A qualidade das 

águas vai melhorando até atingir classe 1, antes de desaguar no rio das Mortes. 

Nos trechos modelados da bacia do Alto rio das Mortes, verificamos a predominância da 

classe 4, principalmente nos trechos altos dos cursos d’água, a jusante das sedes de 

Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Barroso e Dores de Campos. 
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PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 212 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO 

Analisando-se individualmente o parâmetro DBO (Figura 246), verifica-se que, a ocorrência 

de concentrações mais elevadas de matéria orgânica na água, se restringe aos trechos altos 

ou a pequenos cursos d’água (onde a vazão de diluição é pequena), a jusante de sedes 

municipais que lançam seus efluentes sanitários. Pode-se se citar os trechos a jusante das 

seguintes sedes municipais: 

 Santa Rita do Ibitipoca, Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Carandaí, 

Dores de Campos, Lagoa Dourada, São João Del Rei, Ritápolis, São Tiago, Santo 

Antônio do Amparo, Oliveira, São Francisco de Paula, Lavras e Carmo da Cachoeira.  

Salienta-se a melhora da qualidade da água a jusante de Ressaquinha. 

Excetuando-se os trechos listados acima, verifica-se que, de maneira geral, há baixa 

concentração de matéria orgânica nas águas, sendo a predominância do enquadramento 

como classe 1 ou 2.  

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

Analisando-se individualmente o parâmetro OD (Figura 247), verifica-se que, de maneira 

geral, há boa oferta de oxigênio dissolvido nas águas, sendo a predominância do 

enquadramento como classe 1. As ressalvas mais importantes são: 

 Ribeirão Caieiro, a jusante da sede de Barbacena; 

 Ribeirão Água Limpa, a jusante da sede de São João Del Rei.   

FÓSFORO – P 

Analisando-se individualmente o parâmetro Fósforo - P (Figura 248), verifica-se que, a 

ocorrência de concentrações mais elevadas se restringe aos trechos altos ou a pequenos 

cursos d’água (onde a vazão de diluição é pequena), a jusante de sedes municipais que 

lançam seus efluentes sanitários. Pode-se se citar os trechos a jusante das seguintes sedes 

municipais: 

 Santa Rita do Ibitipoca, Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos,  Carandaí, 

Dores de Campos, Lagoa Dourada, São João Del Rei, Ritápolis, São Tiago, Santo 

Antônio do Amparo, Oliveira, São Francisco de Paula, Lavras e Carmo da Cachoeira. 

Excetuando-se os trechos listados acima, verifica-se que, de maneira geral, há baixa 

concentração de fósforo nas águas, sendo a predominância do enquadramento como classe 

1.  

COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

Este parâmetro é o mais problemático para a bacia, sendo o responsável pelo seu 

enquadramento geral (Figura 249). 
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 Sub-bacia do Alto rio das Mortes 

- Leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 29 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 29 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,54 1,2 0,21 0,01 0,24 0,028 1,26E+03 

MÁXIMO 8,18 4,5 0,98 0,16 0,37 0,282 1,03E+04 

A Tabela 30 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 30 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,9 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verifica-se os parâmetros 

fósforo e “Coliformes Termotolerantes” como o limitantes para o enquadramento. 

A Figura 250 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 250 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

- Ribeirão Caieiro 

A Tabela 31 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado desta sub-bacia (leito principal do rio das Mortes). 

Tabela 31 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,00 7,4 6,21 0,17 0,01 2,154 4,02E+04 

MÁXIMO 5,91 307,0 19,24 1,23 0,94 5,812 9,11E+05 

A Tabela 32 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 32 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 21,7 0,0 0,0 69,6 100,0 0,0 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, confirma-se a péssima 

qualidade das águas do ribeirão Caieiro. Verifica-se também considerável pioro quando 

compara-se com o Cenário 01. 

A Figura 251 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 251 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso  

 Sub-bacia do rio Elvas 

A Tabela 33 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do rio Elvas. 

Tabela 33 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,30 1,9 0,15 0,01 0,02 0,020 7,29E+01 

MÁXIMO 8,30 19,9 1,66 0,04 0,32 0,332 5,15E+04 

A Tabela 34 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 34 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 92,7 100,0 100,0 100,0 93,1 52,3 

Analisando-se a Tabela 34, temos o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante 

para o enquadramento. 

A Figura 252 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 252 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 

 Sub-bacia do rio Carandaí 

A Tabela 35 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do rio Carandaí. 

Tabela 35 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,06 2,2 0,34 0,01 0,01 0,066 7,10E+02 

MÁXIMO 8,29 30,9 2,75 0,08 0,30 0,551 8,72E+04 

A Tabela 36 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 
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Tabela 36 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 61,7 100,0 100,0 100,0 48,4 11,2 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, confirma-se, novamente, o 

parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante para o enquadramento. 

A Figura 253 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 253 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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 Sub-bacia do Médio rio das Mortes 

- Leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 37 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do leito principal do rio das Mortes. 

Tabela 37 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,45 1,9 0,44 0,08 0,34 0,114 1,56E+03 

MÁXIMO 7,83 5,4 0,80 0,10 0,44 0,191 1,22E+04 

A Tabela 38 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 38 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 95,5 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Analisando-se a Tabela 38, temos os parâmetros “Coliformes Termotolerantes” e Fósforo 

como limitantes para o enquadramento. Notar a expressivo piora quando compara-se com o 

Cenário 01. 

A Figura 254 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 254 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 - Rio Santo Antônio 

A Tabela 39 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado . 

Tabela 39 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 6,97 1,0 0,06 0,00 0,18 0,010 0,00E+00 

MÁXIMO 8,02 3,3 0,29 0,02 0,30 0,052 6,65E+03 

A Tabela 40 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 40 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 68,8 

Analisando-se a Tabela 40, temos o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante 

para o enquadramento. 

A Figura 255 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso. 
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Figura 255 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Rio das Mortes Pequeno 

A Tabela 41 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 41 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 8,22 1,1 0,10 0,00 0,01 0,015 6,14E+00 

MÁXIMO 8,37 2,0 0,15 0,02 0,18 0,024 1,49E+03 

A Tabela 42 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 42 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,8 

Analisando-se a Tabela 42, temos o parâmetro “Coliformes Termotolerantes” como limitante 

para o enquadramento. 

A Figura 256 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 256 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Rio dos Peixes 

A Tabela 43 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 43 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 1,27 1,9 0,08 0,00 0,09 0,012 4,26E+01 

MÁXIMO 8,19 57,5 18,74 0,71 0,32 3,797 4,88E+05 

A Tabela 44 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 
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Tabela 44 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 94,3 97,1 100,0 100,0 84,3 75,7 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos que deve ser 

analisado com mais cuidado o ponto de mistura do efluente tratado de São Tiago. 

A Figura 257 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 257 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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 Sub-bacia do Baixo rio das Mortes 

Os dados que se seguem são para o leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 45 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 45 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,64 2,8 0,32 0,07 0,42 0,091 4,96E+02 

MÁXIMO 8,20 3,4 0,44 0,10 0,47 0,114 1,55E+03 

A Tabela 46 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 46 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90 77,5 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a ótima qualidade 

das águas do rio das Mortes no trecho considerado. 

A Figura 258 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso. 
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Figura 258 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Baixo do Alto rio Grande 

O leito principal do rio Grande, a jusante do reservatório de Funil, apresenta ótima qualidade 

da água, em parte pela ação de tratamento do reservatório e em parte pela regularização da 

vazão. 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado do ribeirão 

Vermelho, desde a sede de Lavras até a confluência com o rio Grande. 

A Tabela 47 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 47 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,63 2,5 0,95 0,13 0,01 0,198 8,66E+03 

MÁXIMO 7,91 69,6 21,74 0,57 0,34 4,387 6,16E+05 

A Tabela 48 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 48 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
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Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, nos desperta uma especial 

preocupação com a qualidade das águas do ribeirão Vermelho, notadamente para os 

parâmetros DBO, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo e Coliformes Termotolerantes. Há fortes 

indicativos de que a sua vazão de diluição não é suficiente para assimilar os despejos da 

sede de Lavras, mesmo tratados. 

A Figura 259 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 259 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio do Cervo 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado do leito principal do 

rio do Cervo, desde a sede de São Bento do Abade até a confluência com o rio Grande. 
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A Tabela 49 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 49 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 4,89 0,7 0,24 0,03 0,13 0,045 5,12E+02 

MÁXIMO 8,17 37,4 10,73 0,09 0,36 2,152 3,46E+05 

A Tabela 50 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 50 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 93,2 97,9 100,0 100,0 79,5 15,8 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, temos os parâmetros fósforo 

e “coliformes termotolerantes” como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 260 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 260 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 

 Sub-bacia do rio Jacaré 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado, desde a sede de 

Oliveira. 

A Tabela 51 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 51 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,00 1,6 0,28 0,04 0,11 0,054 3,86E+03 

MÁXIMO 8,16 178,2 15,71 0,14 0,33 3,152 5,16E+05 

A Tabela 52 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 52 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 99,4 82,1 97,5 100,0 100,0 80,2 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, temos os parâmetros fósforo, 

DBO e “coliformes termotolerantes” como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 261 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

PÁGINA | 228 

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

O
D

 (
m

g
/l

)

Distância (km)

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

D
B

O
5
 (

m
g

/l
)

Distância (km)

DBO5

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

p
 (
m

g
/l

)

Distância (km)

FÓSFORO

P- org P-inorg P-tot

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

N
 (
m

g
/l

)

Distância (km)

NITROGÊNIO

N- org N- amon N-nitri N-nitra N-tot

 

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

0,0 50,0 100,0 

C
O

L
I 

(N
M

P
/1

0
0
m

l)

Distância (km)

COLIFORMES

 

0,0000 

2,0000 

4,0000 

6,0000 

8,0000 

10,0000 

12,0000 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Q
 (
m

3
/s

)

Distância (km)

VAZÃO

 

Figura 261 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

1.6.2.6.3. CENÁRIO 03: TRATAMENTO 
SECUNDÁRIO TOTAL PARA TODAS AS SEDES 
URBANAS EM 2032. 

A Figura 262 ilustra o enquadramento geral alcançado, atualmente, para os trechos 

modelados, segundo a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008. Salienta-

se que foram considerados os parâmetros: DBO, OD, P, N e Coliformes Termotolerantes. 

A Figura 263, Figura 264, Figura 265 e Figura 266 ilustram o enquadramento alcançado, 

individualmente, para os parâmetros DBO, OD, P e Coliformes Termotolerantes, 

respectivamente. 
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Observa-se que, para as condições de tratamento propostas para este cenário, houve 

grande melhora da qualidade das águas como um todo, para todos os parâmetros. 

Entretanto, como pode-se verificar nos desenhos que se seguem, mesmo com este 

tratamento, alguns trechos a jusante de sede urbanas, principalmente nos trechos altos dos 

cursos d’água, tendem a não atender à enquadramentos mais restritivos. Salienta-se que 

devem ser feitos estudos mais detalhados para estes trechos, visando identificar as medidas 

de controle ambiental que lhe são mais adequadas. 
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 Sub-bacia do Alto rio das Mortes 

- Leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 53 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado desta sub-bacia. 

Tabela 53 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,64 1,2 0,21 0,01 0,24 0,028 3,56E+02 

MÁXIMO 8,18 2,8 1,00 0,19 0,44 0,207 6,97E+03 

A Tabela 54 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 54 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,9 70,9 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verifica-se a melhora da 

qualidade das águas quando compara-se com os cenários anteriores. Entretanto, os 

parâmetros fósforo e “Coliformes Termotolerantes”, continuam como o limitantes para o 

enquadramento na classe 2 em alguns trechos. 

A Figura 267 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 267 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

- Ribeirão Caieiro 

A Tabela 55 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado desta sub-bacia (leito principal do rio das Mortes). 

Tabela 55 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,00 3,5 6,12 0,20 0,01 1,557 4,64E+03 

MÁXIMO 6,42 126,1 19,30 1,53 1,67 3,789 9,16E+04 

A Tabela 56 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 56 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 43,5 13,0 0,0 37,0 100,0 0,0 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verifica-se que o tratamento 

de esgotos, no nível em que foi proposto, não é suficiente para garantir a qualidade das 

águas do ribeirão Caieiro. 

A  Figura 268 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso. 
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Figura 268 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio Elvas 

A Tabela 57 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do rio Elvas. 

Tabela 57 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,67 1,8 0,15 0,01 0,02 0,016 9,98E+00 

MÁXIMO 8,31 9,8 1,82 0,04 0,32 0,243 5,69E+03 

A Tabela 58 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 
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Tabela 58 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 94,5 100,0 100,0 100,0 94,0 92,2 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verifica-se a expressiva 

melhora na qualidade das águas do rio Elvas em virtude da implantação do tratamento de 

esgotos. 

A Figura 269 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 269 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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 Sub-bacia do rio Carandaí 

A Tabela 59 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do rio Carandaí. 

Tabela 59 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,46 1,7 0,36 0,01 0,01 0,051 8,39E+01 

MÁXIMO 8,31 15,3 3,02 0,09 0,31 0,399 9,60E+03 

A Tabela 60 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 60 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 81,4 100,0 100,0 100,0 65,4 70,2 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a expressiva 

melhora da qualidade da água, entretanto, os parâmetros “Coliformes Termotolerantes”, 

DBO e fósforo continuam como limitantes, para o enquadramento em classe 2 em alguns 

trechos. 

A Figura 270 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 270 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Médio rio das Mortes 

- Leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 61 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado do leito principal do rio das Mortes. 

Tabela 61 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,65 1,5 0,48 0,08 0,37 0,090 2,28E+02 

MÁXIMO 7,89 3,1 0,88 0,12 0,48 0,146 1,49E+03 

A Tabela 62 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 62 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 41,7 89,4 

Analisando-se a Tabela 62 e os gráficos que se seguem, verificamos que  os parâmetros 

“Coliformes Termotolerantes” e Fósforo continuam como limitantes para o enquadramento 

na classe 2 em alguns trechos. 

A Figura 271 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 271 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

- Rio Santo Antônio 

A Tabela 63 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 63 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 1,82 1,4 0,19 0,02 0,16 0,033 1,45E+02 

MÁXIMO 8,10 54,9 13,17 0,44 0,36 1,733 3,54E+04 

A Tabela 64 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 64 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 
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PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 85,4 93,8 100,0 100,0 68,8 77,1 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos que, apesar da 

grande melhora da qualidade da água,  os parâmetros “Coliformes Termotolerantes” e 

Fósforo continuam como limitantes para o enquadramento na classe 2 em alguns trechos. 

A Figura 272 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 272 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Rio das Mortes Pequeno 

A Tabela 65 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 65 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 8,22 1,1 0,10 0,00 0,01 0,015 6,14E+00 

MÁXIMO 8,37 2,0 0,16 0,02 0,18 0,022 1,85E+02 

 

A Tabela 66 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 
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Tabela 66 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a grande melhoria 

da qualidade das águas neste cenário. 

A Figura 273 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 273 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Rio dos Peixes 

A Tabela 67 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 
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Tabela 67 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,00 2,0 0,11 0,01 0,08 0,014 1,26E+01 

MÁXIMO 8,20 84,2 19,87 0,55 0,34 2,610 5,56E+04 

A Tabela 68 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 68 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 98,6 87,1 95,7 100,0 100,0 75,7 81,4 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos que o ponto de 

mistura do lançamento de esgoto da sede de São Tiago ainda é um ponto crítico. 

A Figura 274 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 274 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Baixo rio Das Mortes 

Os dados que se seguem são para o leito principal do rio das Mortes 

A Tabela 69 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 69 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 7,76 2,0 0,35 0,08 0,45 0,071 7,58E+01 

MÁXIMO 8,23 2,3 0,49 0,11 0,51 0,089 2,27E+02 

A Tabela 70 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 70 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a ótima qualidade 

das águas do rio das Mortes no trecho considerado. 

A Figura 275 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 275 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do Baixo do Alto rio Grande 

O leito principal do rio Grande, a jusante do reservatório de Funil, apresenta ótima qualidade 

da água, em parte pela ação de tratamento do reservatório e em parte pela regularização da 

vazão. 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado do ribeirão 

Vermelho, desde a sede de Lavras até a confluência com o rio Grande. 

A Tabela 71 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 
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Tabela 71 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados  

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 0,63 2,5 0,95 0,13 0,01 0,198 8,66E+03 

MÁXIMO 7,91 69,6 21,74 0,57 0,34 4,387 6,16E+05 

A Tabela 72 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 72 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 50,0 75,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, nos desperta uma especial 

preocupação com a qualidade das águas do ribeirão Vermelho, notadamente para os 

parâmetros DBO, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo e Coliformes Termotolerantes. Há fortes 

indicativos de que a sua vazão de diluição não é suficiente para assimilar os despejos da 

sede de Lavras, mesmo tratados. 

A Figura 276 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 276 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio do Cervo 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado do leito principal do 

rio do Cervo, desde a sede de São Bento do Abade até a confluência com o rio Grande. 

A Tabela 73 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 73 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 4,55 0,6 0,24 0,03 0,13 0,033 5,62E+01 

MÁXIMO 8,16 49,5 10,73 0,09 0,36 1,402 3,46E+04 

A Tabela 74 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 74 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 91,1 97,9 100,0 100,0 87,0 81,5 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a grande melhora 

da qualidade da água neste cenário, entretanto, em alguns trechos, temos ainda os 

parâmetros fósforo e “coliformes termotolerantes” como limitantes para o enquadramento. 

A Figura 277 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 277 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 

 Sub-bacia do rio Jacaré 

Os dados e considerações que se seguem são para o trecho modelado, desde a sede de 

Oliveira. 

A Tabela 75 apresenta os valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados no 

trecho modelado. 

Tabela 75 - Valores máximos e mínimos para os parâmetros considerados 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

Unidade mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL 

MÍNIMO 2,85 1,3 0,28 0,04 0,11 0,038 9,35E+02 
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MÁXIMO 8,20 71,7 15,71 0,14 0,33 2,051 5,19E+04 

A Tabela 76 apresenta o percentual de extensão dos cursos d’água dentro dos limites 

previstos na legislação para a classe 2. 

Tabela 76 - Percentual da extensão do trecho em atendimento à legislação 

PARÂMETRO OD DBO N-amon N-nitrito N-nitrato P Coli 

% do trecho dentro dos padrões 100,0 91,4 97,5 100,0 100,0 87,0 8,6 

Analisando-se as tabelas acima e os gráficos que se seguem, verificamos a grande melhora 

da qualidade da água neste cenário, entretanto, em alguns trechos, temos ainda os 

parâmetros fósforo e “coliformes termotolerantes” como limitantes para o enquadramento. 

A  Figura 278 apresenta os gráficos dos perfis de concentração e vazão, para alguns dos 

parâmetros estudados, ao longo do percurso.  
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Figura 278 - Gráficos dos perfis de concentração e vazão ao longo do percurso 
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1.6.2.6.4. CENÁRIO 04: TRATAMENTO PARA AS 
SEDES DE ANTÔNIO CARLOS, BARBACENA, 
RITÁPOLIS, SÃO JOÃO DEL REI E SANTA RITA 
DO IBITIPOCA. 

A Figura 279 ilustra o enquadramento geral para o ano de 2032, considerando o tratamento 

secundário de esgoto associado à lagoa de maturação para as sedes municipais que não 

atenderam ao enquadramento proposto, segundo a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH 01/2008.  

O cenário 04 foi modelado a fim de atender ao enquadramento proposto nos trechos em que 

o cenário 03 apresentava desconformidades, para tanto foram necessárias a adoção de 

métodos de tratamento de esgotos do tipo lagoas de maturação e infiltração lenta nos 

municípios de Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João del Rei e Santa Rita do 

Ibitipoca. Neste cenário a qualidade das águas da bacia apresenta enorme melhoria, para 

todos os parâmetros estudados inclusive nos trechos que apresentaram desconformidade 

no Cenário 03. 



V:\IGAM_Igam\735 PRH GD1 e GD2\Relatorios\SIG\SIG_GD2\Mxd\Enquadramento\Figura_280_Modelagem_Geral_Tratam_Secund_Tercia_GD2_A3

Elaboração: Isabel Rekowsky Data: 07/02/2013
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1.6.2.7. CONCLUSÕES 

Analisando-se o Cenário 01, que corresponde a situação atual de qualidade das águas e 

lançamentos de cargas poluidoras na bacia, verifica-se a necessidade de implantação de 

diversas Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs. A grande maioria dos cursos d’água 

modelados apresenta Coliformes Termotolerantes compatíveis com as classes 3 ou 4, 

ditando o enquadramento real atual. Para os parâmetros DBO, P e OD, temos especial 

preocupação, quase que exclusivamente, com os trechos a jusante das sedes urbanas, 

onde a vazão de diluição do corpo receptor é pequena. 

Quando se analisa o Cenário 02, considerando-se a projeção populacional para o ano de 

2032 e os pouquíssimos investimentos previstos em tratamento de esgoto para a bacia, a 

situação se agrava. 

O tratamento secundário, em 2032, com eficiência fixada em 60 % para a remoção de 

matéria orgânica e 90 % para Coliformes Termotolerantes, compõe, juntamente com a 

universalização da coleta e tratamento, o Cenário 03. Neste cenário a qualidade das águas 

da bacia apresenta enorme melhoria, para todos os parâmetros estudados, inclusive 

Coliformes.  

Entretanto, como pode-se verificar nos desenhos apresentados, mesmo com este 

tratamento, alguns trechos a jusante de sede urbanas, principalmente nos trechos altos dos 

cursos d’água, tendem a não atender a enquadramentos mais restritivos. Salienta-se que 

devem ser feitos estudos mais detalhados para estes trechos, visando identificar as medidas 

de controle ambiental que lhe são mais adequadas. 

O Quadro 11 apresenta uma síntese dos resultados da modelagem matemática por trecho 

com propostas de soluções para os resultados em desconformidades levando em 

consideração os cenários 01, 02 e 03. 

Em relação ao cenário 04, foi proposta a adoção de um sistema complementar de 

tratamento de esgotos do tipo lagoas de maturação e infiltração lenta nos municípios de 

Antônio Carlos, Barbacena, Ritápolis, São João del Rei e Santa Rita do Ibitipoca a fim de 

melhorar a qualidade das águas nos trechos que apresentaram desconformidades mesmo 

com a implementação do tratamento secundário (Cenário 03). Sendo assim, o cenário 04 

propicia uma melhoria nos níveis dos parâmetros OD, DBO, P e Coliformes atendendo ao 

enquadramento proposto para a Bacia do Rio das Mortes. 
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Quadro 11 – Resultados da modelagem 

Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

SUB-BACIA 
ALTO RIO 

DAS 
MORTES 

1 

Rio das Mortes, das 
nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão Senhora 
das Dores, incluem-
se os córregos das 
Areia e Cachimbeiro  

Classe 1                   

2 

Rio das Mortes, da 
confluência com o 
ribeirão Senhora 
das Dores até a 

confluência com o 
ribeirão Caieiro 

Classe 2 

Rio das Mortes, 
da estação 
BG011 até a 
confluência com 
o ribeirão da 
Borda 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
12 km 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
12 km 

    

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
12 km 

Coliformes 

Os coliformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
dos distritos de Ponte do 
Cosmo e Colônia 
Rodrigues Silva 
(Barbacena). É sugerido 
que os efluentes 
domésticos dos distritos 
de Ponte do Cosmo e 
Colônia Rodrigues Silva 
(Barbacena) sejam 
tratados antes de 
lançados no curso de 
água. 

Rio das Mortes, 
da confluência 
com o ribeirão da 
Borda até a 
confluência com 
o ribeirão Caieiro 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2  passando 
para Classe 1 
após 1 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
10 km e 
Classe 2 após 
20 km 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 para Classe 
1 após 10 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
17 km 

    

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
8 km 

    

3 

Rio das Mortes, da 
confluência com o 
ribeirão Caieiro até 
a confluência com 

rio Elvas  

Classe 3 

Rio das Mortes, 
da confluência 
com o ribeirão 
Caieiro até a 
sede urbana de 
Barroso 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 2 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Rio das Mortes, 
da sede urbana 
de Barroso até a 
confluência com 
o ribeirão do 
Loures ou 
Alberto Dias ou 
Bandeira 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

Tratamento de esgotos 
em Barroso (10%) 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 3 

    

Rio das Mortes, 
da confluência 
com o ribeirão do 
Loures ou 
Alberto Dias ou 
Bandeira até a 
confluência com 
rio Elvas  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
10 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
30 km e 
voltando à 
Classe 4 após 
9 km 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 4  
Coliformes - 
Classe 4 

Projeto para 
instalação da 
uma estação 
de tratamento 
de esgoto na 
sede urbana 
de Tiradentes 
(obra em fase 
inicial). 

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 2 
Coliformes - 
Classe 2 

    

4 

Ribeirão Senhora 
das Dores, das 
nascentes até a o 
ponto de 
lançamento da ETE 
do distrito de 
Senhora das Dores 
(Barbacena), inclui-
se o córrego Grota 
das Pedras 

Classe 1                   

5 

Ribeirão Senhora 
das Dores, do ponto 
de lançamento da 
ETE do distrito de 
Senhora das Dores 
(Barbacena) até a 
confluência com o 
Rio das Mortes  

Classe 2                   

6 
Ribeirão Sapateiro, 
das nascentes até a 
confluência com o 

Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

rio das Mortes 

7 

Córrego Torres e 
seus afluentes, das 
nascentes a 
confluência com o 
rio das Mortes 

Classe 1                   

8 

Córrego Pinheiro 
Grosso, das 
nascentes até o 
início do perímetro 
urbano do distrito 
de Pinheiro Grosso 
(Barbacena)  

Classe 1                   

9 

Córrego Pinheiro 
Grosso e seus 
afluentes, do 
perímetro urbano do 
distrito de Pinheiro 
Grosso até a 
confluência com Rio 
das Mortes 

Classe 2     

Estação de tratamento 
de esgoto da sede 
municipal de 
Barbacena trata 
aproximadamente 5% 
dos efluentes. 

            

10 

Córrego Santa 
Teresa, das 
nascentes até o 
início do perímetro 
urbano do distrito 
de Pinheiro Grosso 
(Barbacena)  

Classe 1                   

11 

Córrego Santa 
Teresa, do 
perímetro urbano do 
distrito de Pinheiro 
Grosso (Barbacena) 
até a confluência 
com o Córrego 
Pinheiro Grosso  

Classe 2                   

12 

Ribeirão 
Bandeirinha, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede de 
Antônio Carlos  

Classe 1                   

13 

Ribeirão 
Bandeirinha, do 
ponto captação até 
a confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 2 

Ribeirão 
Bandeirinha, da 
sede urbana de 
Antônio Carlos 
até a confluência 
com o rio das 
Mortes  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 3 km 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4  
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 3 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

DBO 
Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Antônio Carlos. O 
tratamento proposto para 
Antônio Carlos embora 
seja eficiente não reduz 
esses parâmetros em 
nível suficiente pra 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

14 

Ribeirão Curral 
Novo, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes, 
inclui-se os 
córregos Olhos 
D'água e Barreiro  

Classe 1                   

15 

Córrego Caeté, das 
nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão Caieiro  

Classe 1                   

16 

Ribeirão Caieiro, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 3 

Ribeirão Caieiro, 
da sede urbana 
de Barbacena 
até a confluência 
com o rio das 
Mortes  

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
12 km, para 
Classe 2 após 
3 km e para 
Classe 1 após 
4 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 18 km 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
15 km e para 
Classe 2 após 
3 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 19 km 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
6 km, 
passando para 
Classe 2 após 
7 km e 
passando para 
Classe 1 após 
4 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
10 km e 
passando para 
Classe 2 após 
7 km 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Barbacena. O tratamento 
proposto para Barbacena 
embora seja eficiente não 
reduz esses parâmetros 
em nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes. 

17 

Córrego da 
Invejosa, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

18 

Córrego 
Cangalheiro, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

19 
Ribeirão do Loures 
ou Alberto Dias ou 
Bandeira e seus 

Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

afluentes, das 
nascentes até o 
início do perimetro 
urbano da sede 
municipal de Alfredo 
Vasconcelos  

20 

Ribeirão do Loures 
ou Alberto Dias ou 

Bandeira, do 
perímetro urbano da 
sede municipal de 

Alfredo 
Vasconcelos até a 
confluência com o 

rio das Mortes, 
inclui-se o córrego 

Pinga Fogo 

Classe 2 

Ribeirão do 
Loures ou 
Alberto Dias ou 
Bandeira, da 
sede municipal 
de Alfredo 
Vasconcelos até 
a confluência 
com o ribeirão 
Ressaquinha  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 7 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
10 km e para 
Classe 2 após 
11 km 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 4 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
9 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
16 km 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
4 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
6 km e 
passando para 
Classe 1 após 
14 km 

    

Ribeirão do 
Loures ou 
Alberto Dias ou 
Bandeira, da 
confluência com 
o ribeirão 
Ressaquinha até 
a confluência 
com o rio das 
Mortes 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

    

21 

Ribeirão 
Ressaquinha, das 
nascentes até o 
início do perímetro 
urbano de 
Ressaquinha  

Classe 1                   

22 

Ribeirão 
Ressaquinha, do 
perímetro urbano de 
Ressaquinha até a 
confluência ribeirão 
Loures ou Alberto 
Dias ou Bandeira 

Classe 2 

Ribeirão 
Ressaquinha, da 
sede municipal 
de Ressaquinha 
até a confluência 
ribeirão Loures 
ou Alberto Dias 
ou Bandeira 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 2 km, 
para Classe 2 
após 2 km e 
para Classe 1 
após 3 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km e para 
Classe 1 após 
3 km 
Coliformes - 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 2 km e 
para Classe 1 
após 2 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
7 km e para 
Classe 1 após 
3 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km, 
passando para 
Classe 2 após 
2 km e 
passando para 
Classe 1 após 
3 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
4 km e 
passando para 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
10 km e para 
Classe 2 após 
5 km 

Classe 3 após 
10 km e para 
Classe 2 após 
8 km 

Classe 1 após 
3 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km, 
passando para 
Classe 2 após 
3 km e 
passando para 
Classe 1 após 
8 km 

23 

Córrego Boa 
Esperança, das 
nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão 
Ressaquinha  

Classe 1                   

24 

Córrego Bela Vista, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

25 

Ribeirão do 
Patusca, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes, 
incluem-se os 
córregos Cachoeira 
e Matias ou da 
Cachoeirinha  

Classe 2 

Ribeirão do 
Patusca, da sede 
municipal de 
Dores de 
Campos até a 
confluência com 
o rio das Mortes  

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
1 km, para 
Classe 2 após 
1 km e para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 7 km 
Fósforo - 
Classe 4  
Coliformes - 
Classe 4  

  

OD - Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
1 km e para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 5 km 
Fósforo - 
Classe 4  
Coliformes - 
Classe 4  

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 2 após 
1 km e 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km e 
passando para 
Classe 2 após 
3 km 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km 

Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de Dores 
de Campos. O tratamento 
proposto embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

26 

Córrego Caxambu, 
das nascentes até a 
confluência com 
ribeirão do Patusca  

Classe 1                   

27 

Ribeirão do Pinhão 
e seus afluentes, 
das nascentes até a 
confluência com rio 
das Mortes  

Classe 2 

Ribeirão do 
Pinhão, da sede 
municipal de 
Prados até a 
confluência com 
rio das Mortes  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1  
Coliformes - 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1  
Coliformes - 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Classe 1  Classe 1  Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

28 

Córrego Pau do 
Angu, das 
nascentes até o 
início do povoado 
rural Bichinho 
(Prados)  

Classe 1                   

29 

Córrego Pau do 
Angu, do povoado 
rural Bichinho 
(Prados) até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 2                   

30 

Córrego Palmital, 
das nascentes até a 
confluência com o 
córrego Pau do 
Angu 

Classe Especial                   

31 

Córrego do 
Engenho, das 
nascentes até a 
confluência com o 
córrego Pau do 
Angu 

Classe Especial                   

32 

Córrego Santo 
Antônio, nascentes 
inseridas na 
Reserva Ecológica 
Libélulas da Serra 
São José 

Classe Especial                   

33 

Córrego Santo 
Antônio, do limite da 
Reserva Ecológica 
Libélulas da Serra 
São José até o 
início do perímetro 
urbano da sede 
municipal de 
Tiradentes  

Classe 1                   

34 

Córrego Santo 
Antônio, do 
perímetro urbano de 
Tiradentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes 

Classe 2                   

SUB-BACIA 
RIO 

CARANDAÍ 
35 

Rio Carandai, das 
nascentes até o 
início do perímetro 
urbano do município 
de Carandaí, inclui-
se o córrego Ibaté 

Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

36 

Rio Carandai, da 
confluência com o 
córrego Ibaté até a 
confluência com o 
rio das Mortes 

Classe 2 

Rio Carandai, da 
sede municipal 
de Carandaí até 
a confluência 
com o rio das 
Mortes 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 12 km, 
para Classe 2 
após 22 km e 
para Classe 1 
após 25 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
19 km e para 
Classe 1 após 
19 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
51 km e para 
Classe 2 após 
27 km 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 12 km, 
para Classe 2 
após 22 km e 
para Classe 1 
após 33 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
29 km e para 
Classe 1 após 
22 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
59 km e para 
Classe 2 após 
23 km 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
7 km e 
passando para 
Classe 2 após 
12 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
19 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
12 km e para 
Classe 2 após 
7 km 

DBO 
Fósforo 
Coliformes 

O uso da água 
identificado a jusante 
desse sub-trecho 
(Captações para o 
abastecimento doméstico 
e industrial, após 
tratamento convencional, 
da sede municipal de São 
João Del Rei (Bairro 
Colônia do Marçal), 
localidades rurais de 
Cesar de Pina e Águas 
Santas (Tiradentes)), não 
será prejudicado uma vez 
que a melhora da 
qualidade de água 
decorrente da depuração 
atingirá a Classe 2 no 
ponto de captação.  
Nesse momento, 
desconsidera-se a 
necessidade de se 
aplicar a etapa de 
desinfecção. 

37 

Córrego do Vau, 
das nascentes até a 
confluência com rio 
Carandai  

Classe 1                   

38 

Córrego Vargem da 
Pedra, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público do distrito 
de Pedra do Sino 
(Carandai)  

Classe 1                   

39 

Córrego Vargem da 
Pedra, do ponto de 
captação para 
abastecimento 
público do distrito 
de Pedra do Sino 
(Carandai) até a 
confluência com Rio 
Carandai  

Classe 2                   

40 

Córrego dos Melos, 
das nascentes até a 
confluência com Rio 
Carandai  

Classe 1                   

41 

Córrego Cachoeira, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Carandaí 

Classe 1                   

42 Córrego Quataguá Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

ou Guataguá, das 
nascentes até a 
confluência com Rio 
Carandaí, inclui-se 
o córrego do Arame 

43 

Córrego do Ribeiro 
e seus afluentes, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Carandaí 

Classe 1 

Córrego do 
Ribeiro, da 
confluência com 
o córrego 
Tanque Grande 
até a confluência 
com o rio 
Carandaí 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 5 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
5 km 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 5 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
5 km 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
4 km 
Fósforo - 
Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
2 km 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
4 km 

Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de Lagoa 
Dourada e do povoado 
rural Bandeirinhas (Lagoa 
Dourada). O tratamento 
proposto embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

44 

Córrego Tanque 
Grande, das 
nascentes até a 
confluência com o 
córrego do Ribeiro, 
inclui-se o córrego 
Bom Jesus  

Classe 2 

Córrego Tanque 
Grande, da sede 
municipal de  
Lagoa Dourada 
até a confluência 
com o córrego 
do Ribeiro 

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 4 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 4 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km e 
passando para 
Classe 2 após 
2 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
7 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km 

Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de Lagoa 
Dourada. O tratamento 
proposto embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

45 

Córrego da Várzea 
ou do Pinheiro, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Carandai  

Classe 1                   

46 

Córrego da Várzea 
ou do Pinheiro, 
afluentes da 
margem esquerda 

Classe Especial                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

inserida na Reserva 
Ecológica Libélulas 
da Serra São José  

47 

Córrego da Água 
Santa, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
do Parque das 
águas e balneário 
Ministro Gabriel 
Passos (Estância 
da Água Santa) 

Classe Especial                   

48 

Córrego da Água 
Santa, do ponto de 
captação do Parque 
das águas e 
balneário Ministro 
Gabriel Passos 
(Estância da Água 
Santa) até a 
confluência com Rio 
Carandaí 

Classe 1                   

SUB-BACIA 
RIO ELVAS 

49 

Rio Elvas, das 
nascentes até o 
início do perímetro 
urbano de Ibertioga  

Classe 1 

Rio Elvas, da 
confluência com 
o córrego Santa 
Rita até o início 
do perímetro 
urbano de 
Ibertioga  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 1 após 
2 km 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 2 km e 
para Classe 1 
após 4 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
2 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
10 km 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
2 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
2 km e 
passando para 
Classe 1 após 
12 km 

Coliformes 

Nesse caso considerando 
que os estudos 
realizados pela 
modelagem 
estabeleceram que após 
14 km o rio Elvas atinge o 
enquadramento proposto 
sugere-se a manutenção 
da Classe 1, já que não 
compromete nenhum 
uso. 

50 

Rio Elvas, do 
perímetro urbano de 
Ibertioga até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 2 

Rio Elvas, do 
perímetro urbano 
de Ibertioga até 
a confluência 
com o rio das 
Mortes  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 2 km e 
para Classe 1 
após 4 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
2 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 

ETE da sede municipal 
de Ibertioga que trata 
60% do total coletado 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 21 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
16 km, para 
Classe 2 após 
14 km e para 
Classe 1 após 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
21 km 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Classe 3 após 
10 km 

11 km 

51 

Córrego Santa Rita, 
das nascentes até a 
o perímetro urbano 
de Santa Rita do 
Ibitipoca  

Classe 1                   

52 

Córrego Santa Rita, 
do perímetro urbano 
de Santa Rita do 
Ibitipoca até a 
confluência com o 
Rio Elvas  

Classe 2                   

53 

Córrego do Leme, 
das nascentes até a 
confluência com rio 
Elvas  

Classe 1                   

54 

Córrego 
Evangelista, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Elvas  

Classe 1                   

55 

Ribeirão da Onça, 
das nascentes até a 
confluência com rio 
Elvas  

Classe 1                   

56 

Córrego da Cancela 
ou Capão Redondo, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Elvas  

Classe 1                   

SUB-BACIA 
MÉDIO RIO 

DAS 
MORTES 

57 

Rio das Mortes, da 
confluência com o 

rio Elvas até a 
confluência com o 

rio dos Peixes  

Classe 3 

Rio das Mortes, 
da confluência 
com o rio Elvas 
até a confluência 
com o ribeirão da 
Água Limpa 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

    

Rio das Mortes, 
da confluência 
com o ribeirão da 
Água Limpa até 
a confluência 
com o rio dos 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 21 km 
Fósforo - 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 passando 
para Classe 2 
após 3 km 
Fósforo - 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
3 km 
Fósforo - 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Peixes  Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
16 km, para 
Classe 2 após 
14 km e para 
Classe 1 após 
11 km 

Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
7 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
42 km 

Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
38 km 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
7 km 

58 

Ribeirão da Água 
Limpa, das 
nascentes até o 
início do perímetro 
urbano da sede de 
São João Del Rei  

Classe 1                   

59 

Ribeirão da Água 
Limpa, do início do 
perímetro urbano de 
São João Del Rei 
até a confluência 
com o rio das 
Mortes  

Classe 3 

Ribeirão da Água 
Limpa, da 
confluência com 
o córrego do Rio 
Acima até a 
confluência com 
o rio das Mortes  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 4 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 4 
DBO - Classe 4 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

OD 
DBO 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de São 
João Del Rei. O 
tratamento proposto para 
São João Del Rei embora 
seja eficiente não reduz 
esses parâmetros em 
nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

60 

Córrego Rio Acima, 
das nascentes até a 
confluência com o 
córrego Altamiro 
Braga, inclui-se o 
córrego Altamiro 
Braga 

Classe 1                   

61 

Córrego Rio Acima, 
da confluência com 
o córrego Altamiro 
Braga até o início 
da sede urbana de 
São João Del Rei  

Classe 2                   

62 

Córrego Rio Acima, 
do início da sede 
urbana de São João 
Del Rei até a 
confluência com o 
ribeirão da Água 

Classe 3 

Córrego do Rio 
Acima, da sede 
municipal de São 
João Del Rei até 
a confluência 
com o ribeirão da 

OD - Classe 4 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 

  

OD - Classe 4 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 

OD - Classe 4 
DBO - Classe 4 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

OD 
DBO 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de São 
João Del Rei. O 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Limpa  Água Limpa  Classe 4 Classe 4 Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

tratamento proposto para 
São João Del Rei embora 
seja eficiente não reduz 
esses parâmetros em 
nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

63 

Córrego do Porto, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede de 
Santa Cruz de 
Minas 

Classe Especial                   

64 

Córrego do Porto, 
do ponto de 
captação até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

65 

Ribeirão São 
Francisco Xavier, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de São 
João Del Rei  

Classe Especial                   

66 

Ribeirão São 
Francisco Xavier, 
do ponto de 
captação para 
abastecimento 
público da sede 
municipal de São 
João Del Rei até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

67 

Rio Santo Antônio e 
seus afluentes, das 
nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão do Pinhão  

Classe 1                   

68 

Rio Santo Antônio e 
seus afluentes, da 
confluência com o 
ribeirão do Pinhão 
até a confluência 
com o ribeirão 

Classe 2                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Mosquito ou das 
Coroas 

69 

Córrego da Praia, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Santo Antônio 

Classe 1                   

70 

Córrego do Tijuco, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de 
Resende Costa 

Classe Especial                   

71 

Córrego do 
Quilombo, da 
captação para 
abastecimento 
público da sede 
municipal de 
Resende Costa até 
a confluência da 
confluência com o 
ribeirão do Mosquito 
ou das Coroas, 
inclui-se o córrego 
do Tijuco 

Classe 2         

Projeto para 
instalação da 
uma estação 
de tratamento 
de esgoto em 
Resende 
Costa 

        

72 

Ribeirão do 
Mosquito ou das 
Coroas, da 
confluência com o 
córrego do 
Quilombo até o 
início do perímetro 
urbano de Coronel 
Xavier Chaves, 
inclui-se o córrego 
Barradão  

Classe 1                   

73 

Ribeirão do 
Mosquito ou das 

Coroas, do 
perímetro urbano de 

Coronel Xavier 
Chaves até a 

confluência com o 
rio Santo Antônio 

Classe 2 

Riacho dos 
Pinheiros, da 
sede municipal 
de Resende 
Costa até a sede 
municpal de 
Coronel Xavier 
Chaves 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km, para 
Classe 2 após 
2 km e para 
Classe 1 após 
2 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
6 km e para 
Classe 1 após 
4 km 
Coliformes - 

  

Nesse caso considerando 
que os estudos 
realizados pela 
modelagem 
estabeleceram que após 
6 km o ribeirão do 
Mosquito ou das Coroas 
atinge o enquadramento 
proposto sugere-se a 
manutenção da Classe 1, 
já que não compromete 
nenhum uso. 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km, para 
Classe 2 após 
2 km e para 
Classe 1 após 
10 km 

Ribeirão do 
Mosquito ou das 
Coroas, do 
perímetro urbano 
de Coronel 
Xavier Chaves 
até a confluência 
com o rio Santo 
Antônio 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 2 km 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

Projeto para 
instalação de 
uma ETE e 
rede coletora 
em Coronel 
Xavier 
Chaves 

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
6 km 

    

74 

Rio Santo Antônio, 
da confluência com 
o ribeirão Mosquito 
ou das Coroas até a 
confluência com o 
rio das Mortes 

Classe 2 

Rio Santo 
Antônio, da 
confluência com 
o ribeirão 
Mosquito ou das 
Coroas até a 
confluência com 
o rio das Mortes 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
2 km 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

    

75 

Córrego do Paiol, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 2 

Córrego do 
Paiol, das 
nascentes até a 
confluência com 
o rio das Mortes  

OD - Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
1 km e para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
1 km, para 
Classe 2 após 
1 km e para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 2 após 
3 km 
DBO - Classe 4 
Fósforo - 
Classe 3  
Coliformes - 
Classe 4 

DBO 
Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Ritápolis. O tratamento 
proposto para Ritápolis 
embora seja eficiente não 
reduz esses parâmetros 
em nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

76 

Ribeirão do 
Espraiado, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

SUB-BACIA 
RIBEIRÃO 
BARBA DE 

77 
Rio das Mortes 
Pequeno, das 
nascentes até o 

Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

LOBO início do perímetro 
urbano do distrito 
Rio das Mortes 
(São João Del Rei), 
inclui-se o ribeirão 
da Barba de Lobo 

78 

Rio das Mortes 
Pequeno, do 
perímetro urbano do 
distrito Rio das 
Mortes (São João 
Del Rei) até a 
confluência com o 
rio das Mortes 

Classe 2 

Rio das Mortes 
Pequeno, do 
perímetro urbano 
do distrito Rio 
das Mortes (São 
João Del Rei) até 
a confluência 
com o rio das 
Mortes 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 
passando à 
Classe 3 após 
sede de 
Conceição da 
Barra de Minas 
e para Classe 
2 após 9 km da 
sede 

Estação de tratamento 
de efluentes da sede 
municipal de Conceição 
da barra de Minas é 
operada pela COPASA, 
empresa esta que 
detém a concessão de 
água e esgoto no 
município, que trata 
70% do esgoto 
coletado. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 
passando à 
Classe 3 após 
sede de 
Conceição da 
Barra de Minas 
e para Classe 
2 após 9 km da 
sede 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

    

79 

Ribeirão dos 
Carneiros, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes 
Pequeno 

Classe 1                   

80 

Ribeirão da Lagoa 
Verde, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes 
Pequeno 

Classe 1                   

SUB-BACIA 
RIO DOS 
PEIXES 

81 

Rio do Peixe e seus 
afluentes, das 
nascentes até a 
confluência com  o 
rio das Mortes 

Classe 1                   

82 

Ribeirão Sujo, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de São 
Tiago 

Classe 1                   

83 

Ribeirão Sujo, do 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de São 
Tiago até a 
confluência com o 
rio do Peixe  

Classe 2 

Ribeirão Sujo, da 
sede municipal 
de São Tiago até 
a confluência 
com o rio do 
Peixe  

OD - Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
2 km e para 
Classe 1 após 
3 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 

ETE responsável pelo 
tratamento de 
aproximadamente 85% 
dos efluentes 
domésticos e industriais 
provenientes da sede 
municipal de São Tiago 

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
2 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 2 km e 
para Classe 2 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 

OD - Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
3 km e para 
Classe 2 após 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

após 2 km e 
para Classe 2 
após 3 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km 
Coliformes - 
Classe 4 

após 3 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
3 km e para 
Classe 1 após 
3 km 
Coliformes - 
Classe 4 

1 Unid. Log. 2 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
5 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
3 km e para 
Classe 2 após 
3 km 

84 

Ribeirão do Macuco 
ou da Fábrica, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio do Peixe  

Classe 1                   

SUB-BACIA 
DO BAIXO 
RIO DAS 
MORTES 

85 

Rio das Mortes, da 
confluência com o 
rio do Peixe até a 
confluência com o 
rio Grande no 
reservatório da 
Usina Hidrelétrica 
Funil  

Classe 2 

Rio das Mortes, 
da confluência 
com o rio do 
Peixe até a 
confluência com 
o rio Grande no 
reservatório da 
Usina 
Hidrelétrica Funil  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 40 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
25 km 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
14 km 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
4 km 

    

86 

Ribeirão do Amaral 
ou da Canjica, das 
nascentes até o 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

87 

Córrego do Tanque, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 1                   

88 

Córrego Vargem 
Grande, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede  do 
distrito de Mercês 
de Água Limpa 
(São Tiago)  

Classe 1                   

89 
Ribeirão do Capão, 
da captação para 
abastecimento 

Classe 2                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

público da sede do 
distrito de Mercês 
de Água Limpa 
(São Tiago) até a  
confluência com o 
rio das Mortes, 
inclui-se o córrego 
Vargem Grande  

90 

Córrego da Água 
Suja, das nascentes 
até o início do 
perímetro urbano de 
Ibituruna  

Classe 1                   

91 

Córrego da Água 
Suja, do perímetro 
urbano de Ibituruna 
até a confluência 
com o rio das 
Mortes  

Classe 2         

Projeto para 
instalação de 
uma ETE e 
rede coletora 
em Ibituruna 

        

92 

Ribeirão Fundo, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Pirapetinga, 
inclui-se o córrego 
do Açude 

Classe 1                   

93 

Rio Pirapetinga, da 
confluência com o 
ribeirão Fundo até a 
confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 2 

Rio Pirapetinga, 
da sede 
municipal de 
Bom Sucesso 
até a confluência 
com o rio das 
Mortes  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

Existência de uma ETE 
responsável pelo 
tratamento de 
aproximadamente 90% 
dos efluentes 
domésticos e industriais 
provenientes da sede 
municipal de Bom 
Sucesso 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km e para 
Classe 2 após 
2 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
4 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km 

Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de Bom 
Sucesso. O tratamento 
proposto para Bom 
Sucesso embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

SUB-BACIA 
DO BAIXO 
DO ALTO 

RIO 
GRANDE 

94 

Rio Grande, da 
confluência com o 
rio das Mortes até o 
final da unidade de 
planejamento GD2, 
inclui-se o 
reservatório UHE 
Funil  

Classe 2 

Rio Grande, da 
sede municipal  
de Ribeirão 
Vermelho até o 
reservatório UHE 
Funil  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

A ETE do município de 
Ijaci trata 
aproximadamente 90% 
dos efluentes gerados 
na sede municipal.  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 

Projeto para a 
instalação de 
uma ETE no 
município de 
Ribeirão 
Vermelho  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 1 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

1 Unid. Log. 

95 

Córrego Pirapum, 
das nascentes até a 
confluência com o 
reservatório do 
Funil, inclui-se o 
córrego Santa Cruz 

Classe 1 

Córrego 
Pirapum, da 
sede municipal 
de Ijaci até a 
confluência com 
o rio das Mortes 

OD - Classe 2 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 4 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 4 
DBO - Classe 4 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

OD 
DBO 
Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de Ijaci. 
O tratamento proposto 
para Ijaci embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

96 

Ribeirão 
Itapecerica, das 
nascentes até a 
confluência com o 
reservatório UHE 
Funil, incluem-se os 
ribeirões Grande ou 
da Capoeira, do 
Oeste e da Gurita e 
o córrego da Baliza  

Classe 1                   

97 

Ribeirão dos 
Pimentas, das 
nascentes até a 
confluência com o 
reservatório UHE 
Funil 

Classe 1                   

98 

Córrego da Mutuca, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Grande, inclui-se 
o córrego da Cafua  

Classe 1                   

99 

Ribeirão Vermelho, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Grande 

Classe 2 

Ribeirão 
Vermelho, das 
nascentes até a 
confluência com 
o rio Grande  

OD - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
1 km e para 
Classe 2 após 
1 km e Classe 
1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 5 km 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

ETE da sede municipal 
de Lavras responsável 
pelo tratamento de 
aproximadamente 70% 
da carga de efluentes 
provenientes da sede 
municipal 

OD - Classe 3 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 2 km 
passando para 
Classe 2 após 
2 km e para 
Classe 1 após 
3 km 
Fósforo - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 4 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km passando 
para Classe 2 
após 1 km e 
para Classe 1 
após 1 km 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

OD 
DBO 
Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Lavras. O tratamento 
proposto para Lavras 
embora seja eficiente não 
reduz esses parâmetros 
em nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Coliformes - 
Classe 4 

melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

100 

Ribeirão da Água 
Limpa, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
publico da sede 
municipal de Lavras  

Classe 1                   

101 

Ribeirão da Água 
Limpa, do ponto de 
captação até a 
confluência com o 
rio Grande  

Classe 2     

ETE da sede municipal 
de Lavras responsável 
pelo tratamento de 
aproximadamente 20% 
da carga de efluentes 
provenientes da sede 
municipal 

            

102 

Ribeirão Maranhão, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Grande  

Classe 1                   

SUB-BACIA 
DO RIO DO 

CERVO 

103 

Rio do Cervo, das 
nascentes até a 
confluência com o 
córrego do Algodão  

Classe 1                   

104 

Rio do Cervo, da 
confluência com o 
córrego do Algodão 
até a confluência 
com o rio Grande  

Classe 2 

Rio do Cervo, da 
confluência com 
o córrego do 
Algodão até a 
confluência com 
o rio Grande  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 7 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
7 km e para 
Classe 1 após 
5 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
49 km 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 passando 
para Classe 1 
após 7 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
7 km e para 
Classe 1 após 
5 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
49 km e para 
Classe 2 após 
11 km 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
4 km 
Fósforo - 
Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
4 km 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
7 km e para 
Classe 1 após 
27 km 

  

Nesse caso considerando 
que os estudos 
realizados pela 
modelagem 
estabeleceram que após 
7 km o rio do Cervo 
atinge o enquadramento 
proposto sugere-se a 
manutenção da Classe 2, 
já que não compromete 
nenhum uso. 

105 

Córrego da Mina ou 
Tira Couro, das 
nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de São 
Bento Abade  

Classe 1                   

106 
Córrego do 
Algodão, do ponto 

Classe 2 
Córrego do 
Algodão, da 

OD - Classe 2 
passando para 

  
OD - Classe 1 
DBO - Classe 

  
RAFA - 
Filtro 

OD - Classe 2 
passando para 

DBO 
Fósforo 

Os parâmetros não 
conformes são 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

de captação para 
abastecimento 
público da sede 
municipal de São 
Bento Abade  até a 
confluência com o 
rio do Cervo, inclui-
se o córrego da 
Mina ou Tira Couro 

sede municipal 
de São Bento 
Abade  até a 
confluência com 
o rio do Cervo 

Classe 1 após 
3 km 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 3 km 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

4 passando 
para Classe 3 
após 3 km 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

Classe 1 após 
3 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
3 km 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

Coliformes decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de São 
Bento Abade. O 
tratamento proposto para 
São Bento Abade embora 
seja eficiente não reduz 
esses parâmetros em 
nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

107 

Córrego Palmital, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da 
localidade de 
Palmital do Cervo 
(Carmo da 
Cachoeira)  

Classe 1                   

108 

Córrego Palmital, 
do ponto de 
captação para 
abastecimento 
público da 
localidade de 
Palmital do Cervo 
(Carmo da 
Cachoeira) até a 
confluência com o 
rio Cervo  

Classe 2                   

109 

Ribeirão do Salto, 
das nascentes até o 
ponto de 
lançamento de 
efluentes do 
povoado rural 
Estação do Carmo 
(Carmo da 
Cachoeira)  

Classe 1                   

110 

Ribeirão do Salto, 
da confluência com 
o ribeirão do Carmo 
até a confluência 
com o riberão de 
São João  

Classe 2 

Ribeirão do 
Salto, da 
confluência com 
o ribeirão do 
Carmo até a 
confluência com 
o riberão de São 
João  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 8 km 
Fósforo - 
Classe 4 
passando para 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 8 km 
Fósforo - 
Classe 4  
Coliformes - 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 

DBO 
Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Carmo da Cachoeira. O 
tratamento proposto 
embora seja eficiente não 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Classe 3 após 
8 km 
Coliformes - 
Classe 4 

Classe 4 Coliformes - 
1 Unid. Log. 

Classe 4 reduz esses parâmetros 
em nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

111 

Ribeirão do Carmo, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de Carmo 
da Cachoeira  

Classe 1                   

112 

Ribeirão do Carmo, 
do ponto captação 
para abastecimento 
publico da sede 
municipal de Carmo 
da Cachoeira até a 
confluência com o 
ribeirão do Salto  

Classe 2 

Ribeirão do 
Carmo, da sede 
municipal de 
Carmo da 
Cachoeira até a 
confluência com 
o ribeirão do 
Salto  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

Projeto para a 
instalação de 
uma ETE em 
Carmo da 
Cachoeira 

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
5 km e para 
Classe 1 após 
6 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
5 km e para 
Classe 1 após 
6 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
5 km e para 
Classe 2 após 
9 km 

Coliformes 

Nesse caso considerando 
que os estudos 
realizados pela 
modelagem 
estabeleceram que após 
14 km o ribeirão do 
Carmo atinge o 
enquadramento proposto 
sugere-se a manutenção 
da Classe 2, já que não 
compromete nenhum 
uso. 

113 

Ribeirão de São 
João, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio do Cervo, 
incluem-se os 
ribeirões da Serra e 
do Bom Sucesso  

Classe 1 

Ribeirão de São 
João, da 
confluência com 
o ribeirão do 
Salto até a 
confluência com 
o rio do Cervo 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
2 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 2 

Coliformes 

Sugere-se a manutenção 
da Classe 1, já que não 
compromete nenhum 
uso. 

SUB-BACIA 
DO RIO 
JACARÉ 

114 

Rio Jacaré, das 
nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão Lambari, 
incluem-se os 
córrregos 

Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Cachoeira, 
Jacarezinho, Sipião 
e o ribeirão 
Caxambu 

115 

Rio Jacaré, da 
confluência com o 
ribeirão Lambari até 
o fim da Unidade de 
Planejamento GD2  

Classe 2 

Rio Jacaré, da 
confluência com 
o ribeirão 
Lambari até o fim 
da Unidade de 
Planejamento 
GD2  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 1 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
61 km 

    

116 

Ribeirão Maracanã, 
das nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão Lambari  

Classe 2 

Ribeirão 
Maracanã, da 
sede municipal 
de Oliveira até a 
confluência com 
o ribeirão 
Lambari  

OD - Classe 2 
atingindo a 
Classe 1 após 
3 km 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 4 
atingindo a 
Classe 1 após 
3 km 
DBO - Classe 
4 
Fósforo - 
Classe 4 
Coliformes - 
Classe 4 

Plano geral 
de edificação 
para a 
construção de 
uma ETE em 
Oliveira 

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
3 km e para 
Classe 2 após 
5 km 
Fósforo - 
Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
5 km e para 
Classe 1 após 
3 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
11 km 

Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Oliveira. O tratamento 
proposto embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

117 

Ribeirão Lambari, 
das nascentes até a 
confluência com o 
ribeirão Maracanã, 
inclui-se o córrego 
dos Pintos 

Classe 1     
ETE da comunidade 
rural de Campos 
(Carmo da Mata) 

            

118 

Ribeirão Lambari, 
da confluência com 
o ribeirão Maracanã 
até a confluência 
com o rio Jacaré 

Classe 2 

Ribeirão 
Lambari, da 
confluência com 
o ribeirão 
Maracanã até a 
confluência com 
o rio Jacaré 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
3 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 2 
Fósforo - 
Classe 1 
Coliformes - 
Classe 3 

Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de 
Oliveira. O tratamento 
proposto embora seja 
eficiente não reduz esses 
parâmetros em nível 
suficiente pra atender o 
padrão. Recomenda-se  
acrescentar ao 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

119 

Ribeirão Quebra 
Anzol, das 
nascentes até a 
confluência com o 
córrego 
Machadinha  

Classe 1                   

120 

Ribeirão Quebra 
Anzol, da 
confluência com o 
córrego 
Machadinha até a 
confluência com o 
rio Jacaré  

Classe 2 

Ribeirão Quebra 
Anzol, da sede 
municipal de São 
Francisco de 
Paula até a 
confluência com 
o rio Jacaré  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4  
Fósforo - 
Classe 4  
Coliformes - 
Classe 4 

  

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4  
Fósforo - 
Classe 4  
Coliformes - 
Classe 4 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 2 
passando para 
Classe 1 após 
1 km 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
2 km 
Fósforo - 
Classe 3 
Coliformes - 
Classe 4 

DBO 
Fósforo 
Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de São 
Francisco de Paula. O 
tratamento proposto 
embora seja eficiente não 
reduz esses parâmetros 
em nível suficiente pra 
atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

121 

Ribeirão do Doido, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Jacaré  

Classe 1                   

122 

Ribeirão dos Motas, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Jacaré, inclui-se 
o córrego dos 
Vieiras 

Classe 1                   

123 

Ribeirão Lavrinha, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio Jacaré, inclui-se 
o ribeirão Zagala  

Classe 1                   

124 

Rio do Amparo e 
seus afluentes, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Jacaré, incluem-
se os ribeirões do 
Amparo e da Barra 
e os córregos da 
Mandioca e José 
Resende 

Classe 2 

Rio do Amparo, 
da sede de 
Santo Antônio do 
Amparo até a 
confluência com 
o rio Jacaré 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 8 km, 
para Classe 2 
após 8 km e 
para Classe 1 
após 14 km 
Fósforo - 

ETE da sede municipal 
de Santo Antônio do 
Amparo (50%) 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 
4 passando 
para Classe 3 
após 8 km, 
para Classe 2 
após 8 km e 
para Classe 1 
após 14 km 
Fósforo - 

  

RAFA - 
Filtro 
percolador  
Eficiências 
de remoção:  
DBO - 60% 
Fósforo - 
35% 
Coliformes - 
1 Unid. Log. 

OD - Classe 1 
DBO - Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
4 km, para 
Classe 2 após 
7 km e para 
Classe 1 após 
6 km 
Fósforo - 

Coliformes 

Os parâmetros não 
conformes são 
decorrentes do 
lançamento de efluentes 
da sede urbana de Santo 
Antônio do Amparo. O 
tratamento proposto 
embora seja eficiente não 
reduz esses parâmetros 
em nível suficiente pra 
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
16 km e para 
Classe 1 após 
14 km 
Coliformes - 
Classe 4 

Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
16 km 
Coliformes - 
Classe 4 

Classe 3 
passando para 
Classe 2 após 
11 km e para 
Classe 1 após 
9 km 
Coliformes - 
Classe 4 
passando para 
Classe 3 após 
17 km 

atender o padrão. 
Recomenda-se  
acrescentar ao 
tratamento indicado a 
lagoa de maturação para 
melhoria da eficiência na 
remoção de nutrientes, 
DBO e coliformes 

125 

Córrego da 
Laranjeira, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio do Amparo  

Classe 1                   

126 

Córrego do Lobo, 
das nascentes até a 
confluência com o 
rio do Amparo, 
inclui-se o córrego 
dos Fagundes 

Classe 1                   

127 

Córrego do Onça, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para o 
abastecimento 
público do distrito 
de São Sebastião 
da Estrela (Santo 
Antônio do Amparo) 

Classe 1                   

128 

Córrego do Onça, 
do ponto de 
captação para o 
abastecimento 
público do distrito 
de São Sebastião 
da Estrela (Santo 
Antônio do Amparo) 
até a confluência 
com o rio do 
Amparo  

Classe 2                   

129 

Ribeirão dos 
Machados, das 
nascentes até a 
confluência com o 
rio Jacaré  

Classe 1                   

130 

Córrego Dantas, 
das nascentes até o 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de Cana 
Verde 

Classe 1                   
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Sub-Bacia Trecho 
Descrição do 

Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 
preponderante 
mais restritivo 

Sub-trechos 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Resultados Ações Existentes Resultados 
Ações 

Previstas 
Tratamento 
Proposto 

Resultados 
Parâmetros 

desconformes 
Solução proposta 

131 

Córrego Dantas, do 
ponto de captação 
para abastecimento 
público da sede 
municipal de Cana 
Verde até a 
confluência com o 
rio Jacaré  

Classe 2     
ETE da sede municipal 
de Cana Verde (10%) - 
Baixa eficiência 
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1.7. PARÂMETROS PRIORITÁRIOS E METAS PROGRESSIVAS 

As informações espacializadas foram avaliadas de forma integrada com os estudos de 

qualidade de água e de fontes potencialmente poluidoras. Adicionalmente foram 

incorporados os resultados das simulações de qualidade água que incluíram os parâmetros 

DBO, fósforo total e coliformes termotolerantes, para os cenários e vazão de referência Q7,10 

considerados na fase do prognóstico do PDRH-GD2, de forma a apoiar a proposição de 

metas de qualidade factíveis de serem alcançadas no horizonte de planejamento 

estabelecido. 

1.7.1. SELEÇÃO DOS PARÂMETROS PRIORITÁRIOS 

Os resultados do monitoramento da rede ampliada foram utilizados na seleção dos 

parâmetros prioritários a serem considerados na verificação do atendimento às metas de 

qualidade estabelecidas no âmbito da bacia do Rio das Mortes. Nesse sentido, foi preparada 

a matriz apresentada no Quadro 12, relacionando por sub-bacia os parâmetros que 

apresentaram não conformidade em relação à classe de enquadramento em três condições 

distintas, quais sejam: entre 2003 e 2008, entre 2009 e 2010 e em ambos os períodos. 

Quadro 12 - Parâmetros Prioritários de Avaliação de Qualidade de Água por Sub-Bacia  
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pH in loco

Turbidez

Cor Verdadeira

Sólidos em Suspensão Totais

Fósforo Total

Demanda Bioquímica de Oxigênio

Fenóis Totais

Coliformes Termotolerantes

Clorofila a mg/L

Alumínio Dissolvido

Arsênio Total

Cádmio Total

Chumbo Total

Cromo Total

Ferro Dissolvido

Manganês Total

Mercúrio Total mg/L

Níquel Total

Zinco Total  
 

Sem ocorrência

Ocorrencia 2003- 2008

Ocorrência  2009-2010

Ocorrencia entre 2003-2010  

Foi considerada que a reincidência de não conformidade nos dois períodos configurou 

relevância do parâmetro como agente degradador da qualidade das águas da sub-bacia. 

Nesse sentido, para caracterizar o impacto das fontes difusas, foram eleitas as variáveis 

turbidez e cor verdadeira. Para racionalizar custos sem afetar a efetividade dos resultados, a 

presença de sólidos em suspensão será avaliada apenas pela variável turbidez. 

Adicionalmente, em várias sub-bacias os parâmetros fósforo total e coliformes 

termotolerantes foram representativos da degradação da qualidade das águas.  
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A partir do exposto, propõe-se o monitoramento do seguinte conjunto de parâmetros 

prioritários para avaliação da melhoria da qualidade, ao longo do tempo, dos trechos de 

cursos de água enquadrados: pH, turbidez, cor verdadeira, manganês total, ferro dissolvido, 

alumínio dissolvido, fósforo total e coliformes termotolerantes. Também se faz necessário o 

monitoramento dos componentes níquel total e alumínio dissolvido na sub-bacia do Rio dos 

Peixes, em virtude da reincidência de não conformidade nos dois períodos na referida sub-

bacia. 

1.7.2. PROPOSTAS DE METAS RELATIVAS ÀS ALTERNATIVAS DE 
ENQUADRAMENTO 

O enquadramento é um processo decisório, que envolve 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 é 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. 

Os recursos necessários para a efetivação do enquadramento, em geral, excedem os 

recursos disponíveis. Por conseguinte, devem ser estabelecidas prioridades para concentrar 

os esforços (financeiros, humanos, etc.) na solução dos problemas mais urgentes e 

importantes. 

O aprimoramento do diagnóstico e do prognóstico do PDRH-GD2 indicou como pontos mais 

sensíveis de degradação da qualidade das águas, o aporte de material sólido representado 

pelas variáveis turbidez, cor verdadeira, fósforo total e coliformes termotolerantes. Também 

se destacaram o componente tóxico níquel total. 

Em relação amodelagem matemática, cabe salientar, que os resultados dos cenários 03 e  

04 já apresentados representam uma aproximação da evolução da qualidade da água e 

estão associadas ao escalonamento das medidas previstas para um cenário de maiores 

investimentos para o esgotamento sanitário. Assim, para avaliar o alcance das metas 

propostas foi preparada o Quadro 13, que apresenta para os trechos de corpos receptores 

de sedes municipais a simulação das concentrações de OD, DBO, fósforo total e de 

contagem de coliformes termotolerantes para a vazão Q 7,10 nos cenários de investimentos, 

sendo que o Cenário 1 de investimentos corresponde ao Cenário 03 da modelagem e o 

Cenário 2 de investimentos corresponde ao Cenário 04 da modelagem .  

Observa-se, em relação à DBO e OD, que em 2032 a grande maioria dos corpos receptores 

de esgotos sanitários atingirá a meta final do enquadramento utilizando Sistemas do tipo 

RAFA + Filtro biológico percolador. Quanto aos coliformes termotolerantes e ao fósforo total, 

medidas complementares ao tratamento de esgotos sanitários são indispensáveis para 

alcançar a redução da carga desses poluentes necessárias ao atendimento integral das 

metas finais do enquadramento. Nesse contexto se inserem os investimentos em sistemas 

de tratamento mais eficientes, como o Sistema RAFA – Filtro biológico percolador – Lagoa 

de maturação – Infiltração lenta. 
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Quadro 13 - Simulação da evolução temporal da condição de qualidade de corpos receptores de esgotos sanitários de sedes municipais da bacia do Rio das Mortes em relação à DBO, OD, fósforo total e coliformes 

termotolerantes 

 

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos pretensos 

identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

              

Tecnologia a ser 

utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

3 Barroso 

* Abastecimento industrial 

* Irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras 

* Pesca amadora 

* Recreação de contato 

secundário 

* Dessedentação animal 

* Navegação 

Classe 3 

OD Classe 1  Classe 1  

  

Classe 1  

  

DBO Classe 2 Classe 2 Classe 1  

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 3 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

14.804.322,00  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos pretensos 

identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a ser 

utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – Lagoa 

de maturação – Infiltração lenta 

13 
Antônio 

Carlos 

* Proteção das comunidades 

aquáticas 

* Recreação de contato primário 

* Dessedentação animal 

* Pesca amadora 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

13.772.002,00  

 R$                  

14.996.257,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos pretensos 

identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a ser 

utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – Lagoa 

de maturação – Infiltração lenta 

16 Barbacena 

* Irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras  

* Dessedentação animal 

Classe 3 

OD Classe 4 Classe 4 

  

Classe 4 Classe 3 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                

104.152.896,00  
 R$                116.628.771,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

  

 

    

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador  

20 
Alfredo 

Vasconcelos 

* Captação para abastecimento doméstico e industrial, 

após tratamento convencional 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Recreação de contato primário 

* Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de 

frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película 

* Aquicultura e atividade de pesca 

* Geração de energia (CGH – Cachoeira Santo Antônio) 

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

 

Classe 1 

 

DBO Classe 2 Classe 3 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 3 Classe 1 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 2 

    
Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 

R$                   

6.150.080,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

  

 

    

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

22 Ressaquinha 
* Proteção das comunidades aquáticas  

* Dessedentação animal 
Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

 

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

    
Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 

R$                   

3.985.626,00 

R$                   

4.374.841,00 

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

  

 

    

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

25 
Dores de 

Campos 

* Proteção das comunidades aquáticas  

* Dessedentação animal 
Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

 

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

    
Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 

R$                   

9.601.248,00 

R$                   

9.944.756,80 
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual 

da qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 

Cenário 2 de 

investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

27 Prados 

* Abastecimento para consumo industrial 

* Dessedentação animal 

* Proteção das comunidades aquáticas 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  
DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 1 Classe 1 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

9.615.246,20  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual 

da qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 

Cenário 2 de 

investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA + Filtro 

percolador + Lagoa de 

Maturação 

36 Carandaí 

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, após 

tratamento convencional, da sede municipal de São João Del Rei 

(Bairro Colônia do Marçal), localidades rurais de Cesar de Pina e 

Águas Santas (Tiradentes) 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Recreação de contato primário 

* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 

contato direto 

* Aqüicultura e atividade de pesca 

* Dessedentação animal 

* Geração de energia (PCH Carandai)  

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

23.976.224,00  

 R$                  

26.095.359,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual 

da qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 

Cenário 2 de 

investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

44 
Lagoa 

Dourada 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 

contato direto  

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

7.130.586,00  

 R$                   

7.908.676,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

49 
Santa Rita do 

Ibitipoca 

* Captações para o abastecimento doméstico, 

sem tratamento, do distrito de Paraíso Garcia 

(Santa Rita do Ibitipoca) 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal 

* Pesca amadora 

Classe 1 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 2 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

1.492.650,00  

 R$                   

1.699.200,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

50 Ibertioga 

* Captação para o abastecimento doméstico e 

industrial, após tratamento convencional, da sede 

municipal de Tiradentes 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Recreação de contato primário 

* Aqüicultura e atividade de pesca 

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  

DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 2 Classe 2 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                      

783.200,00  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

57 
Santa Cruz de 

Minas  

*Aqüicultura e atividade de pesca 

*Pesca amadora 

*Navegação  

*Dessedentação de animais 

Classe 3 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  
DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 3 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 3 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

6.638.792,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

62 
São João del 

Rei 

* Abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional ou avançado 

* Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras 

* Pesca amadora 

* Recreação de contato secundário  

* Dessedentação animal 

Classe 3 

OD Classe 4 Classe 4 

  

Classe 4 Classe 3 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

70.171.061,20  

 R$                  

78.284.651,20  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

71 
Resende 

Costa 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal  

* Pesca amadora 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  
DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 1 Classe 1 Classe 1 

    
  

  
Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 

 R$                  

18.201.132,00  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

73 

Coronel 

Xavier 

Chaves 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal  

* Pesca amadora 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  
DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 2 Classe 2 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

1.573.968,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

74 Ritápolis 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Aqüicultura e a atividade de pesca 

* Dessedentação animal  

* Pesca amadora 

Classe 2 

OD Classe 4 Classe 4 

  

Classe 4 Classe 2 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

4.137.928,00  

 R$                   

4.410.523,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

78 
Conceição da 

Barra de Minas 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Recreação de contato primário 

* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto 

* Aqüicultura e atividade de pesca 

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  

DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 1 Classe 1 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

8.021.391,18  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

83 São Tiago 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Aqüicultura e atividade de pesca 

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 2 Classe 2 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

4.346.424,50  

 R$                   

5.297.914,50  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 

Cenário 2 de 

investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA + Filtro percolador 

+ Lagoa de Maturação 

85 Ibituruna 

* Abastecimento industrial 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Navegação 

* Aqüicultura e atividade de pesca 

* Dessedentação animal  

* Geração de energia (projeto para edificação de duas 

PCH’s) 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  

DBO Classe 1 Classe 2 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 2 Classe 1 

Coliformes Classe 2 Classe 3 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

3.461.560,00  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 

Cenário 2 de 

investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

93 
Bom 

Sucesso 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal  

* Pesca amadora 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  
DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 2 Classe 2 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

2.938.540,00  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 

Cenário 2 de 

investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA + Filtro percolador 

+ Lagoa de Maturação 

94 
Ribeirão 

Vermelho 

* Captações para o abastecimento doméstico e industrial, 

após tratamento convencional, da sede municipal de 

Lavras 

*Proteção das comunidades aquáticas 

*Recreação de contato primário 

*Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 

público possa vir a ter contato direto 

*Navegação 

*Aqüicultura e atividade de pesca 

*Dessedentação animal 

*Geração de energia (Usina Hidrelétrica Funil) 

*Abastecimento industrial 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  

DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 1 Classe 1 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

2.364.816,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos pretensos 

identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

95 Ijaci 

* Captação para o abastecimento doméstico, sem 

tratamento, da sede municipal de Ijaci (somente o 

bairro Vila Industrial) 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal  

* Pesca amadora 

Classe 1 

OD Classe 2 Classe 4 

  

Classe 4 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 1 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 1 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 1 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

11.636.664,00  

 R$                  

12.595.124,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos pretensos 

identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA + Filtro percolador + 

Lagoa de Maturação 

99 Lavras 
* Dessedentação animal 

* Pesca amadora 
Classe 2 

OD Classe 4 Classe 3 

  

Classe 4 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 

 
      

Estimativa de custo para a implementação das ações de 

gestão 

 R$                  

49.547.745,39  

 R$                  

60.346.230,39  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos pretensos 

identificados 

Parâmetros de 

qualidade da água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

106 

 São 

Bento 

Abade 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal  

* Pesca  amadora 

* Recreação de contato primário 

* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter contato direto 

Classe 2 

OD Classe 2 Classe 1 

  

Classe 2 Classe 2 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

2.658.700,00  

 R$                   

3.224.375,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

110 
Carmo da 

Cachoeira 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto 

* Aqüicultura e a atividade de pesca 

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 Classe 2 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

10.948.891,18  

 R$                  

12.068.766,18  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    
  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 
  

115 
Santana do 

Jacaré 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal 

* Geração de energia 

* Abastecimento industrial 

* Pesca amadora  

* Geração de energia elétrica (Usina Hidrelétrica do 

Anil) 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 

  

DBO Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Fósforo Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

2.858.928,00  
  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual da 

qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

116 Oliveira 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal 

* Pesca amadora 

Classe 2 

OD Classe 2 Classe 2 

  

Classe 2 Classe 2 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

26.407.876,00  

 R$                  

30.039.416,00  
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Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual 

da qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

120 
São Francisco 

de Paula 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Recreação de contato primário 

* Dessedentação animal 

Classe 2 

OD Classe 2 Classe 2 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                   

3.982.180,00  

 R$                   

4.489.630,00  

Trecho Município Usos pretensos identificados 

Condições necessárias ao 

atendimento dos usos 

pretensos identificados 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Condição Atual 

da qualidade das 

águas 

Cenário 

tendencial 
  

Cenário 1 de 

investimentos 
Cenário 2 de investimentos 

    

  

        

Tecnologia a 

ser utilizada 

RAFA + Filtro 

percolador 

RAFA - Filtro percolador – 

Lagoa de maturação – 

Infiltração lenta 

124 
Santo Antônio 

do Amparo 

* Proteção das comunidades aquáticas 

* Dessedentação animal  

* Pesca amadora 

* Abastecimentoindustrial 

* Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, 

jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 

público possa vir a ter contato direto 

* Aqüicultura e a atividade de pesca 

Classe 2 

OD Classe 1 Classe 1 

  

Classe 1 Classe 1 

DBO Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Fósforo Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 2 

Coliformes Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 2 

        Estimativa de custo para a implementação das ações de gestão 
 R$                  

11.086.322,00  

 R$                  

12.617.767,00  
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2. PROPOSTA PARA EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO, COM A 

INDICAÇÃO DE UMA REDE DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVA 

PARA IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ENQUADRAMENTO 

Dos componentes considerados no PDRH-GD2 foram destacados aqueles diretamente 

vinculados às questões de maior relevância para efetivação do enquadramento das águas, 

assim como vários de seus programas nas condições estabelecidas no Plano ou ajustadas 

quando necessário. 

O Quadro 14 apresenta as ações previstas e as ações necessárias para a efetivação do 

enquadramento na bacia do Rio das Mortes por trecho, essas ações estão contidase 

detalhadas no Volume  2 do PDRH-GD2. O número do programa apresentado no quadro 

refere-se ao número do programa apresentado no Volume 2 do PDRH-GD2. 

Ressalta-se a importância da implementação dos programas incluídos no plano de metas 

apresentados no Volume 2 do PDRH-GD2, tais como tratamento de resíduos sólidos 

domésticos, combate à erosão em estradas vicinais, reflorestamento de nascentes 

contribuirão para a melhoria da qualidade das águas, de forma que irão favorecer a 

efetivação do enquadramento. Ademais, o programa de capacitação e educação hidro-

ambiental, que objetiva sensibilizar a sociedade quanto à preservação do meio ambiente e 

uso racional dos recursos naturais, e ações complementares do Comitê de divulgação e 

debate do processo de enquadramento são essenciais para ampliar o conhecimento desse 

instrumento.  

Assim, os custos envolvidos na efetivação do enquadramento estão incluídos nos 

investimentos do PDRH-GD2. 
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Quadro 14 – Ações previstas e necessárias para a efetivação do enquadramento 

Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

SUB-BACIA 
ALTO RIO DAS 

MORTES 

1 

Rio das Mortes, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão Senhora das 
Dores, incluem-se os córregos das Areia e 
Cachimbeiro  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

2 
Rio das Mortes, da confluência com o 
ribeirão Senhora das Dores até a 
confluência com o ribeirão Caieiro 

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
proveniente de indústria de 
laticínios diretamente no 
córrego Sol Brilhante 
Lançamento de efluentes 
domésticos dos distritos de 
Ponte do Cosmo e Colônia 
Rodrigues Silva (Barbacena) 
diretamente no rio das Mortes 
sem tratamento.  

    

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos dos 
distritos de Ponte 
do Cosmo e 
Colônia Rodrigues 
Silva (Barbacena)  

2.1 

Tratamento dos 
efluentes 
proveniente de 
indústria de 
laticínios e 
redução da 
poluição industrial 

2.5 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

3 
Rio das Mortes, da confluência com o 
ribeirão Caieiro até a confluência com rio 
Elvas  

Classe 3 

Projeto para instalação da uma 
estação de tratamento de 
esgoto na sede urbana de 
Tiradentes (obra em fase 
inicial). 

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais não 
tratados provenientes da sede 
municipal de Barroso.  
Lançamento de efluentes 
domésticos não tratados do 
povoado rural Estação de 
Prados (Prados).  
Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais não 
tratados da sede municipal de 
Tiradentes.  
Extração de areia/dragagem. 

Lançamento de 
efluentes não 
tratados a 
montante de 
recreação de 
contato primário 

  

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Barroso, do 
povoado rural 
Estação de 
Prados (Prados) e 
da sede municipal 
de Tiradentes.  
 

2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Tratamento dos 
efluentes 
industriais em 
Barroso e 
Tiradentes 

2.5 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

4 

Ribeirão Senhora das Dores, das 
nascentes até a o ponto de lançamento da 
ETE do distrito de Senhora das Dores 
(Barbacena), inclui-se o córrego Grota das 
Pedras 

Classe 1     

Ocorrência de 
dessedentação 
animal nas 
proximidades do 
ponto de 
captação para 
abastecimento 
doméstico do 
distrito de 
Senhora das 
Dores 
(Barbacena). 

Sinalização e 
isolamento da 
área da 
captação 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Sinalização e 
isolamento da 
área da captação 

  

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

5 

Ribeirão Senhora das Dores, do ponto de 
lançamento da ETE do distrito de Senhora 
das Dores (Barbacena) até a confluência 
com o Rio das Mortes  

Classe 2     

Existência de 
irrigações de 
hortaliças a 
jusante do ponto 
de lançamento de 
esgoto tratado da 
ETE do distrito de 
Senhora das 
Dores 
(Barbacena). 

Monitoramento 
da qualidade 
de água 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

6 
Ribeirão Sapateiro, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes 

Classe 1   

O ribeirão Sapateiro pode vir a 
receber parte dos efluentes 
domésticos provenientes da 
sede do distrito de Correia de 
Almeida (Barbacena). 

    

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
distrito de Correia 
de Almeida 
(Barbacena) 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

7 
Córrego Torres e seus afluentes, das 
nascentes a confluência com o rio das 
Mortes 

Classe 1         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 

1.3 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

recreação 

8 
Córrego Pinheiro Grosso, das nascentes 
até o início do perímetro urbano do distrito 
de Pinheiro Grosso (Barbacena)  

Classe 1         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

9 

Córrego Pinheiro Grosso e seus afluentes, 
do perímetro urbano do distrito de 
Pinheiro Grosso até a confluência com Rio 
das Mortes 

Classe 2 

Estação de tratamento de 
esgoto responsável pelo 
tratamento de 
aproximadamente 5% dos 
efluentes domésticos e 
industriais da sede municipal 
de Barbacena 

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais da 
sede municipal de Barbacena 
Parte dos efluentes domésticos 
provenientes do Distrito de 
Pinheiro Grosso (Barbacena) 
são lançados diretamente no 
córrego. 

A montante do 
ponto de 
captação ocorre o 
lançamento de 
efluentes 
provenientes de 
um abatedouro 
de aves.  

Impedir o 
lançamento 
dos efluentes 
sem 
tratamento 
Monitorar a 
qualidade da 
água 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Barbacena e dos 
efluentes 
domésticos 
provenientes do 
Distrito de 
Pinheiro Grosso 
(Barbacena) 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

10 
Córrego Santa Teresa, das nascentes até 
o início do perímetro urbano do distrito de 
Pinheiro Grosso (Barbacena)  

Classe 1         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Sinalização e 
isolamento da 
área da captação 

  

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

11 

Córrego Santa Teresa, do perímetro 
urbano do distrito de Pinheiro Grosso 
(Barbacena) até a confluência com o 
Córrego Pinheiro Grosso  
 

Classe 2   
Recebe parte dos efluentes 
domésticos do distrito de 
Pinheiro Grosso (Barbacena) 

    

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
Distrito de 
Pinheiro Grosso 
(Barbacena) 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 
 

4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

12 
Ribeirão Bandeirinha, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento 
público da sede de Antônio Carlos  

Classe 1   

Lançamento de  parte dos 
efluentes domésticos da 
comunidade rural de Coronel 
Araújo no ribeirão Bandeirinha 

Lançamento de  
parte dos 
efluentes 
domésticos da 
comunidade rural 
de Coronel Araújo 
a montante do 
ponto de 
captação 

Impedir o 
lançamento 
dos efluentes 
sem 
tratamento 
Sinalização e 
isolamento da 
captação 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
comunidade rural 
de Coronel Araújo  

2.1 

Sinalização e 
isolamento da 
área da captação 

  

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

13 
Ribeirão Bandeirinha, do ponto captação 
até a confluência com o rio das Mortes  

Classe 2   

Recebe direta e indiretamente, 
sem tratamento prévio, grande 
porção dos efluentes 
domésticos e industriais 
produzidos no município de 
Antônio Carlos 

    

Tratamento de 
efluentes 
domésticos e 
industriais 
produzidos no 
município de 
Antônio Carlos 

2.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

14 
Ribeirão Curral Novo, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes, inclui-se 
os córregos Olhos D'água e Barreiro  

Classe 1         

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 
 
 

4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

15 
Córrego Caeté, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão Caieiro  

Classe 1   
Lançamento de efluentes não 
tratados provenientes de um 
abatedouro de aves 

O local da 
captação 
apresenta alto 
grau de 
vulnerabilidade, 
pois não há 
correto 
isolamento e 
sinalização, não 
obstante, a 
referida captação 
encontra-se às 
margens da BR-
040. 

Isolamento e 
sinalização da 
captação 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Tratamento dos 
efluentes 
provenientes de 
um abatedouro de 
aves 

2.1 

Sinalização e 
isolamento da 
área da captação 

  

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

16 
Ribeirão Caieiro, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

Classe 3 
Projeto para instalação de uma 
estação de tratamento de 
esgoto 

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede municipal 
de Barbacena.  

    

Tratamento de 
efluentes 
domésticos e 
industriais 
produzidos no 
município de 
Barbacena 

2.1 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

17 
Córrego da Invejosa, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

Classe 1         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

18 
Córrego Cangalheiro, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

Classe 1         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

19 

Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou 
Bandeira e seus afluentes, das nascentes 
até o início do perimetro urbano da sede 
municipal de Alfredo Vasconcelos  

Classe 1         

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do distrito de São 
José de Pouso 
Alegre (Alfredo 
Vasconcelos) e do 
povoado rural de 
Peixoto 
(Ressaquinha)  

1.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

20 

Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou 
Bandeira, do perímetro urbano da sede 
municipal de Alfredo Vasconcelos até a 
confluência com o rio das Mortes, inclui-se 
o córrego Pinga Fogo 

Classe 2 

A COPASA, empresa 
responsável pelo 
abastecimento de água no 
município de Barroso, pretende 
instalar neste trecho uma 
captação para o abastecimento 
doméstico e industrial do 
referido município.  

Ao adentrar ao perímetro 
urbano de Alfredo Vasconcelos 
o ribeirão Alberto Dias ou 
Loures ou Bandeira acaba por 
receber grande parte dos 
efluentes domésticos e 
industriais da sede municipal 
sem tratamento prévio 

    

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Alfredo 
Vasconcelos 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

21 
Ribeirão Ressaquinha, das nascentes até 
o início do perímetro urbano de 
Ressaquinha  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

22 

Ribeirão Ressaquinha, do perímetro 
urbano de Ressaquinha até a confluência 
ribeirão Loures ou Alberto Dias ou 
Bandeira 

Classe 2 

Estação de tratamento de 
esgoto no município de 
Ressaquinha, mas ainda não 
está em operação 

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais da 
sede municipal de Ressaquinha 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Alfredo 
Vasconcelos 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 

4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

nascentes 

23 
Córrego Boa Esperança, das nascentes 
até a confluência com o ribeirão 
Ressaquinha  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

24 
Córrego Bela Vista, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do povoado rural 
Estação de 
Prados (Prados) 

1.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

25 

Ribeirão do Patusca, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes, 
incluem-se os córregos Cachoeira e 
Matias ou da Cachoeirinha  

Classe 2   

Receptor dos efluentes 
domésticos e industriais da 
sede municipal de Dores de 
Campos e ocorrência de 
lançamentos de produtos 
químicos provenientes dos 
curtumes 

Lançamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da 
sede municipal de 
Dores de Campos 
a montante do 
ponto de pesca 
amadora 

Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Dores de Campos 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

26 
Córrego Caxambu, das nascentes até a 
confluência com ribeirão do Patusca  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

27 
Ribeirão do Pinhão e seus afluentes, das 
nascentes até a confluência com rio das 
Mortes  

Classe 2   

Lançamento dos efluentes de 
abatedouro de aves sem 
tratamento prévio.   
Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais 
provenientes da sede urbana 
de Prados sem tratamento.  
Lançamento de efluentes 
domésticos do povoado rural 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais 

2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

denominado Coqueiros 
(Prados).  

provenientes da 
sede urbana de 
Prados e dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
denominado 
Coqueiros 
(Prados).  

Tratamento dos 
efluentes de 
abatedouro de 
aves 

  

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

28 
Córrego Pau do Angu, das nascentes até 
o início do povoado rural Bichinho 
(Prados)  

Classe 1         

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

29 
Córrego Pau do Angu, do povoado rural 
Bichinho (Prados) até a confluência com o 
rio das Mortes  

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
domésticos do povoado rural 
Bichinho (Prados). 
Grande acúmulo de lixo às 
margens do córrego 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Bichinho (Prados). 

2.1 

Retirada do lixo 
das margens do 
córrego 

  

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

30 
Córrego Palmital, das nascentes até a 
confluência com o córrego Pau do Angu 

Classe Especial         

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Tratamento da 
água para 
consumo humano 

1.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

dos imóveis rurais 

31 
Córrego do Engenho, das nascentes até a 
confluência com o córrego Pau do Angu 

Classe Especial         

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

32 
Córrego Santo Antônio, nascentes 
inseridas na Reserva Ecológica Libélulas 
da Serra São José 

Classe Especial         

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

33 

Córrego Santo Antônio, do limite da 
Reserva Ecológica Libélulas da Serra São 
José até o início do perímetro urbano da 
sede municipal de Tiradentes  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

34 
Córrego Santo Antônio, do perímetro 
urbano de Tiradentes até a confluência 
com o rio das Mortes 

Classe 2   
Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais da 
sede municipal de Tiradentes.  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Tiradentes 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

SUB-BACIA RIO 
CARANDAÍ 

35 
Rio Carandai, das nascentes até o início 
do perímetro urbano do município de 
Carandaí, inclui-se o córrego Ibaté 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

36 
Rio Carandai, da confluência com o 
córrego Ibaté até a confluência com o rio 
das Mortes 

Classe 2   
Recebe grande parte dos 
efluentes domésticos e 
industriais sem tratamento da 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

sede municipal de Carandaí comunidades 
aquáticas 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Carandaí 

2.1 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

37 
Córrego do Vau, das nascentes até a 
confluência com rio Carandai  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

38 

Córrego Vargem da Pedra, das nascentes 
até o ponto de captação para 
abastecimento público do distrito de Pedra 
do Sino (Carandai)  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

39 

Córrego Vargem da Pedra, do ponto de 
captação para abastecimento público do 
distrito de Pedra do Sino (Carandai) até a 
confluência com Rio Carandai  

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento do distrito de Pedra 
do Sino (Carandai) e 
imediações.  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais do 
distrito de Pedra 
do Sino 
(Carandaí) 

2.1 

40 
Córrego dos Melos, das nascentes até a 
confluência com Rio Carandai  

Classe 1   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento da 
comunidade rural Melos (Lagoa 
Dourada).  
Acúmulo de lixo nas margens 
do córrego 

A jusante do 
lançamento existe 
captações para 
irrigação de 
olerículas. 

Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Retirada do lixo 
das margens do 
córrego 

  

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
comunidade rural 
Melos (Lagoa 
Dourada) 

2.1 

41 
Córrego Cachoeira, das nascentes até a 
confluência com o rio Carandaí 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

42 
Córrego Quataguá ou Guataguá, das 
nascentes até a confluência com Rio 
Carandaí, inclui-se o córrego do Arame 

Classe 1   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento dos 
povoados rurais Diamante e 
Arame (Lagoa Dourada) 

Irrigações a 
jusante do 
lançamento de 
efluentes. 

Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos dos 
povoados rurais 
Diamante e Arame 
(Lagoa Dourada) 

2.1 

43 
Córrego do Ribeiro e seus afluentes, das 
nascentes até a confluência com o rio 
Carandaí 

Classe 1   

O córrego do Ribeiro recebe as 
águas proveniente dos 
córregos Tanque Grande e 
Bandeirinhas, que são os 
corpos hídricos receptores de 
efluentes sem tratamento da 
sede urbana de Lagoa Dourada 
e do povoado rural 
Bandeirinhas (Lagoa Dourada)  

Irrigações a 
jusante do 
lançamento de 
efluentes. 

Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede urbana de 
Lagoa Dourada e 
do povoado rural 
Bandeirinhas 
(Lagoa Dourada)  

2.1 

44 
Córrego Tanque Grande, das nascentes 
até a confluência com o córrego do 
Ribeiro, inclui-se o córrego Bom Jesus  

Classe 2   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos e 
industriais sem tratamento 
provenientes da sede municipal 
de Lagoa Dourada 

A jusante dos 
lançamentos de 
efluentes ocorre a 
utilização das 
águas para 
irrigação de 
olerículas.  

Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Lagoa Dourada 

2.1 

45 
Córrego da Várzea ou do Pinheiro, das 
nascentes até a confluência com o rio 
Carandai  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
nos imóveis rurais 

1.1 

46 

Córrego da Várzea ou do Pinheiro, 
afluentes da margem esquerda inserida 
na Reserva Ecológica Libélulas da Serra 
São José  

Classe Especial   

Grande pressão antrópica, 
dentre os fatos ocorrentes foi 
visualizado “in loco” a 
incidência de incêndios 
intencionais. 

    

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

47 

Córrego da Água Santa, das nascentes 
até o ponto de captação do Parque das 
águas e balneário Ministro Gabriel Passos 
(Estância da Água Santa) 

Classe Especial         

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

48 

Córrego da Água Santa, do ponto de 
captação do Parque das águas e 
balneário Ministro Gabriel Passos 
(Estância da Água Santa) até a 
confluência com Rio Carandaí 

Classe 1   

A localidade de Água Santa 
(Tiradentes) lança grande parte 
de seus efluentes domésticos 
diretamente no córrego Água 
Santa sem tratamento 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
localidade de 
Água Santa 
(Tiradentes)  

2.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 

1.3 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

ponto de 
recreação 

SUB-BACIA RIO 
ELVAS 

49 
Rio Elvas, das nascentes até o início do 
perímetro urbano de Ibertioga  

Classe 1   

Lançamento dos efluentes 
domésticos sem tratamento do 
distrito de Paraíso Garcia 
(Santa Rita do Ibitipoca) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
distrito de Paraíso 
Garcia (Santa Rita 
do Ibitipoca) 

2.1 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do distrito de 
Paraíso Garcia 
(Santa Rita do 
Ibitipoca) 

1.1 

50 
Rio Elvas, do perímetro urbano de 
Ibertioga até a confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 2   
Lançamento do esgoto da sede 
municipal de Ibertioga (60% é 
tratado).  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Ibertioga 

2.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

51 
Córrego Santa Rita, das nascentes até a o 
perímetro urbano de Santa Rita do 
Ibitipoca  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

52 Córrego Santa Rita, do perímetro urbano Classe 2   Lançamento de efluentes     Monitoramento da 8.3 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

de Santa Rita do Ibitipoca até a 
confluência com o Rio Elvas  

domésticos sem tratamento da 
sede municipal de Santa Rita 
do Ibitipoca 

qualidade da água 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Santa Rita do 
Ibitipoca. 

2.1 

53 
Córrego do Leme, das nascentes até a 
confluência com rio Elvas  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

54 
Córrego Evangelista, das nascentes até a 
confluência com o rio Elvas  

Classe 1   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento do 
povoado rural Pitangueiras 
(Prados).  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Pitangueiras 
(Prados).  

2.1 

55 
Ribeirão da Onça, das nascentes até a 
confluência com rio Elvas  

Classe 1   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento do 
distrito de Emboabas (São 
João Del Rei).  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
distrito de 
Emboabas (São 
João Del Rei).  

2.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

56 Córrego da Cancela ou Capão Redondo, Classe 1         Monitoramento da 8.3 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

das nascentes até a confluência com o rio 
Elvas  

qualidade da água 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

SUB-BACIA 
MÉDIO RIO DAS 

MORTES 

57 
Rio das Mortes, da confluência com o rio 
Elvas até a confluência com o rio dos 
Peixes  

Classe 3 

A estação de tratamento de 
efluentes da sede municipal de 
São João Del Rei até a data da 
visita realizada “in loco” 
atendia apenas ao Bairro 
Colônia do Marçal, a referida 
estação de tratamento é 
operada pela COPASA e o 
ponto de lançamento de 
efluentes tratados é no próprio 
rio das Mortes. 

Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede urbana de 
Santa Cruz de Minas e da sede 
urbana de São João Del Rei 
(8% tratado) 

    

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
urbana de Santa 
Cruz de Minas e 
da sede urbana de 
São João Del Rei  

2.1 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

58 
Ribeirão da Água Limpa, das nascentes 
até o início do perímetro urbano da sede 
de São João Del Rei  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

59 
Ribeirão da Água Limpa, do início do 
perímetro urbano de São João Del Rei até 
a confluência com o rio das Mortes  

Classe 3   

Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede urbana de 
São João Del Rei 

    

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
urbana de Santa 
Cruz de Minas e 
da sede urbana de 
São João Del Rei  

2.1 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

60 
Córrego Rio Acima, das nascentes até a 
confluência com o córrego Altamiro Braga, 
inclui-se o córrego Altamiro Braga 

Classe 1     

Captação para 
abastecimento da 
sede de São João 
Del Rei se 
encontra a 

Isolamento e 
sinalização da 
captação 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

jusante de 
dessendentação 
animal 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

61 
Córrego Rio Acima, da confluência com o 
córrego Altamiro Braga até o início da 
sede urbana de São João Del Rei  

Classe 2         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

62 
Córrego Rio Acima, do início da sede 
urbana de São João Del Rei até a 
confluência com o ribeirão da Água Limpa  

Classe 3   

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede municipal 
de São João Del Rei 

    

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
urbana de São 
João Del Rei  

2.1 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

63 
Córrego do Porto, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento 
público da sede de Santa Cruz de Minas 

Classe Especial         

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

64 
Córrego do Porto, do ponto de captação 
até a confluência com o rio das Mortes  

Classe 1         

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

65 

Ribeirão São Francisco Xavier, das 
nascentes até o ponto de captação para 
abastecimento público da sede municipal 
de São João Del Rei  

Classe Especial         

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes e 
proteção das 
áreas de classe 
especial 

4.2 

Monitoramento da 
qualidade da água  

8.3 

Criação de uma 
unidade de 
conservação 

7.3 

66 
Ribeirão São Francisco Xavier, do ponto 
de captação para abastecimento público 
da sede municipal de São João Del Rei 

Classe 1         
Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

até a confluência com o rio das Mortes  Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

67 
Rio Santo Antônio e seus afluentes, das 
nascentes até a confluência com o 
ribeirão do Pinhão  

Classe 1 

A Prefeitura Municipal de 
Resende Costa realiza a 
distribuição de frascos 
contendo hipoclorito de sódio 
aos moradores das localidades 
rurais, para a desinfecção das 
águas destinadas ao consumo 
humano 
 
COPASA tem o anseio de 
deixar aestação de tratamento 
para abastecimento doméstico 
e industrial da sede municipal 
de Resende Costaem caráter 
definitivo.  

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento da 
localidade rural Ribeirão Santo 
Antônio (Resende Costa) 

Foi observado 
que a jusante do 
suposto 
lançamento 
ocorre à 
utilização das 
águas para 
recreação de 
contato primário 

Avaliar a 
balneabilidade 
no local 
Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 
provenientes 
da localidade 
Ribeirão Santo 
Antônio 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
localidade rural 
Ribeirão Santo 
Antônio (Resende 
Costa) 

2.1 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
das localidades 
rurais de Pintos 
(Resende Costa), 
Prainha (Ritápolis) 
e Ribeirão Santo 
Antônio (Resende 
Costa) 

1.1 

68 

Rio Santo Antônio e seus afluentes, da 
confluência com o ribeirão do Pinhão até a 
confluência com o ribeirão Mosquito ou 
das Coroas 

Classe 2   
Lançamento de efluentes sem 
tratamento das comunidades 

Glória, Penedo e Prainha. 
    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos das 
comunidades 
Glória, Penedo e 
Prainha. 

2.1 

69 
Córrego da Praia, das nascentes até a 
confluência com o rio Santo Antônio 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 

1.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

da localidade rural 
de Prainha 
(Ritápolis) 

70 

Córrego do Tijuco, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento 
público da sede municipal de Resende 
Costa 

Classe Especial 
Interesse da Prefeitura 
Municipal de criar uma Área de 
proteção Ambiental.  

  

Foi relatado pela 
COPASA que a 
montante ponto 
de captação 
existe a 
possibilidade de 
haver 
lançamentos de 
efluentes 
domésticos 
diretamente no 
Córrego do 
Tijuco, sem 
tratamento prévio 

  

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

71 

Córrego do Quilombo, da captação para 
abastecimento público da sede municipal 
de Resende Costa até a confluência da 
confluência com o ribeirão do Mosquito ou 
das Coroas, inclui-se o córrego do Tijuco 

Classe 2   

Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede municipal 
de Resende Costa 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Resende Costa 

2.1 

72 

Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, da 
confluência com o córrego do Quilombo 
até o início do perímetro urbano de 
Coronel Xavier Chaves, inclui-se o 
córrego Barradão  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

73 

Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, do 
perímetro urbano de Coronel Xavier 
Chaves até a confluência com o rio Santo 
Antônio 

Classe 2   

Lançamento de grande parte 
de dos efluentes domésticos e 
industriais sem tratamento da 
sede municipal de Coronel 
Xavier Chaves 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos  e 
industriais da sede 
municipal de 
Coronel Xavier 
Chaves 

2.1 

74 
Rio Santo Antônio, da confluência com o 
ribeirão Mosquito ou das Coroas até a 
confluência com o rio das Mortes 

Classe 2   
Rio Santo Antônio recebe as 
águas provenientes do ribeirão 
do Mosquito ou das Coroas, 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

corpo hídrico receptor dos 
efluentes domésticos e 
industriais da sede municipal 
de Coronel Xavier Chaves 

comunidades 
aquáticas 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

75 
Córrego do Paiol, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

Classe 2   

Lançamento dos efluentes 
domésticos coletados (25%) 
sem tratamento do município 
de Ritápolis, o restante dos 
efluentes é direcionado para 
fossas negras 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Ritápolis 

2.1 

76 
Ribeirão do Espraiado, das nascentes até 
a confluência com o rio das Mortes  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

SUB-BACIA 
RIBEIRÃO 
BARBA DE 

LOBO 

77 

Rio das Mortes Pequeno, das nascentes 
até o início do perímetro urbano do distrito 
Rio das Mortes (São João Del Rei), inclui-
se o ribeirão da Barba de Lobo 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
nos imóveis rurais 

1.1 

78 

Rio das Mortes Pequeno, do perímetro 
urbano do distrito Rio das Mortes (São 
João Del Rei) até a confluência com o rio 
das Mortes 

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento do 
distrito de Rio das Mortes (São 
João Del Rei). 
Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento da 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

sede municipal de Conceição 
da Barra de Minas.  

de matas ciliares e 
nascentes 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
distrito de Rio das 
Mortes (São João 
Del Rei) e da sede 
municipal de 
Conceição da 
Barra de Minas.  

2.1 

79 
Ribeirão dos Carneiros, das nascentes até 
a confluência com o rio das Mortes 
Pequeno 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Sinalização e 
isolamento da 
área da captação 

  

80 
Ribeirão da Lagoa Verde, das nascentes 
até a confluência com o rio das Mortes 
Pequeno 

Classe 1     

Transposição 
entre unidades de 
planejamento 
uma vez que a 
captação para 
abastecimento 
doméstico do 
distrito de São 
Sebastião da 
Vitória (São João 
Del Rei) 
encontra-se no 
GD 2 na Sub-
Bacia do Ribeirão 
Barba de Lobo e 
a sede do distrito 
se encontra na 
unidade de 
planejamento GD 
1 na Sub-Bacia 
do Médio do Alto 
Rio Grande 

  

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do distrito São 
Sebastião da 
Vitória (São João 
Del Rei) 

1.1 

SUB-BACIA RIO 
DOS PEIXES 

81 
Rio do Peixe e seus afluentes, das 
nascentes até a confluência com  o rio 
das Mortes 

Classe 1 

A Prefeitura Municipal de São 
Tiago realiza a distribuição de 
frascos contendo hipoclorito de 
sódio aos moradores das 
localidades rurais, para a 
desinfecção das águas 
destinadas ao consumo 

  

Dessedentação 
animal a 
montante da 
captação para o 
abastecimento 
doméstico do 
povoado rural 

Isolamento e 
sinalização da 
captação 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 

4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

humano. Jorge (São Tiago) nascentes 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do distrito São 
Sebastião da 
Vitória (São João 
Del Rei) 
Isolamento e 
sinalização da 
captação 

1.1 

82 
Ribeirão Sujo, das nascentes até o ponto 
de captação para abastecimento público 
da sede municipal de São Tiago 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

83 

Ribeirão Sujo, do ponto de captação para 
abastecimento público da sede municipal 
de São Tiago até a confluência com o rio 
do Peixe  

Classe 2   

Os efluentes tratados são 
lançados no ribeirão Sujo. O 
restante dos efluentes gerados 
na sede municipal de São 
Tiago é direcionado para 
fossas “negras” ou são 
lançados na rede pluvial 
através de ligações 
clandestinas 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
São Tiago  

2.1 

84 
Ribeirão do Macuco ou da Fábrica, das 
nascentes até a confluência com o rio do 
Peixe  

Classe 1   

Dentre a gama de fatores 
estressadores existentes no 
segmento evidenciou-se a 
existência de extração de 
areia/dragagem 
 
Neste trecho em alguns pontos 
foi possível visualizar a 
inexistência de vegetação ciliar 
íntegra, com isso, constatou-se 
a ocorrência de 
desbarrancamentos e o 
conseqüente assoreamento do 
corpo hídrico 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

SUB-BACIA DO 
BAIXO RIO DAS 

MORTES 
85 

Rio das Mortes, da confluência com o rio 
do Peixe até a confluência com o rio 
Grande no reservatório da Usina 
Hidrelétrica Funil  

Classe 2   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos sem 
tratamento da sede municipal 
de Ibituruna (bairros São 
Sebastião e Estação) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Ibituruna (bairros 
São Sebastião e 
Estação) 

86 
Ribeirão do Amaral ou da Canjica, das 
nascentes até o confluência com o rio das 
Mortes  

Classe 1     

Dessedentação a 
montante da 
captação para o 
abastecimento 
doméstico do 
povoado rural 
Estação de 
Nazareno 

Isolamento e 
sinalização da 
captação 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do povoado rural 
Estação de 
Nazareno 
Isolamento e 
sinalização da 
captação 

1.1 

87 
Córrego do Tanque, das nascentes até a 
confluência com o rio das Mortes  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

88 

Córrego Vargem Grande, das nascentes 
até o ponto de captação para 
abastecimento público da sede  do 
distrito de Mercês de Água Limpa (São 
Tiago)  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

89 

Ribeirão do Capão, da captação para 
abastecimento público da sede do distrito 
de Mercês de Água Limpa (São Tiago) até 
a  confluência com o rio das Mortes, 
inclui-se o córrego Vargem Grande  

Classe 2   
Lançamento dos efluentes 
domésticos sem tratamento do 
distrito Mercês de Água Limpa 

    

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 

2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

distrito Mercês de 
Água Limpa 

90 
Córrego da Água Suja, das nascentes até 
o início do perímetro urbano de Ibituruna  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

91 
Córrego da Água Suja, do perímetro 
urbano de Ibituruna até a confluência com 
o rio das Mortes  

Classe 2   

Lançamento de grande parte 
dos efluentes domésticos sem 
tratamento da sede municipal 
de Ibituruna 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Ibituruna 

2.1 

92 
Ribeirão Fundo, das nascentes até a 
confluência com o rio Pirapetinga, inclui-
se o córrego do Açude 

Classe 1         

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

93 
Rio Pirapetinga, da confluência com o 
ribeirão Fundo até a confluência com o rio 
das Mortes  

Classe 2   

O rio Pirapetinga ao margear o 
perímetro urbano do município 
de Bom Sucesso acaba por 
receber grande parte de seus 
efluentes domésticos e 
industriais tratados 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
município de Bom 
Sucesso 

2.1 

SUB-BACIA DO 
BAIXO DO 
ALTO RIO 
GRANDE 

94 

Rio Grande, da confluência com o rio das 
Mortes até o final da unidade de 
planejamento GD2, inclui-se o reservatório 
UHE Funil  

Classe 2   

Lançamentos de efluentes 
tratados da sede municipal de 
Ijaci, do distrito de Macaia 
(Bom Sucesso) e da localidade 
rural Ponte do Funil (Lavras) 
 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 4.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento do município de 
Ribeirão Vermelho 

de matas ciliares e 
nascentes 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Ijaci e do 
município de 
Ribeirão Vermelho 

2.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

95 
Córrego Pirapum, das nascentes até a 
confluência com o reservatório do Funil, 
inclui-se o córrego Santa Cruz 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
da sede municipal 
de Ijaci (somente 
o bairro Vila 
Industrial) 

1.1 

96 

Ribeirão Itapecerica, das nascentes até a 
confluência com o reservatório UHE Funil, 
incluem-se os ribeirões Grande ou da 
Capoeira, do Oeste e da Gurita e o 
córrego da Baliza  

Classe 1   

Lançamento dos efluentes 
domésticos sem tratamento dos 
povoados rurais denominados 
Baliza e Aparecida do Oeste 
(Santo Antônio do Amparo) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos dos 
povoados rurais 
denominados 
Baliza e Aparecida 
do Oeste (Santo 
Antônio do 
Amparo) 

2.1 

97 
Ribeirão dos Pimentas, das nascentes até 
a confluência com o reservatório UHE 
Funil 

Classe 1   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos sem 
tratamento do povoado rural 
Retiro dos Pimentas (Perdões) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Retiro dos 
Pimentas 
(Perdões) 

98 
Córrego da Mutuca, das nascentes até a 
confluência com o rio Grande, inclui-se o 
córrego da Cafua  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

99 
Ribeirão Vermelho, das nascentes até a 
confluência com o rio Grande 

Classe 2   
Lançamento de efluentes 
tratados da sede municipal de 
Lavras 

Devido o 
lançamento de 
efluentes no 
referido corpo 
hídrico foi 
reprimido no local 
a pesca amadora 

Impedir o 
lançamento de 
efluentes não 
tratados 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

100 

Ribeirão da Água Limpa, das nascentes 
até o ponto de captação para 
abastecimento publico da sede municipal 
de Lavras  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

101 
Ribeirão da Água Limpa, do ponto de 
captação até a confluência com o rio 
Grande  

Classe 2   
Lançamento dos efluentes 
tratados da ETE de Lavras 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

102 
Ribeirão Maranhão, das nascentes até a 
confluência com o rio Grande  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

SUB-BACIA DO 
RIO DO CERVO 

103 
Rio do Cervo, das nascentes até a 
confluência com o córrego do Algodão  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 

1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

aquáticas 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

104 
Rio do Cervo, da confluência com o 
córrego do Algodão até a confluência com 
o rio Grande  

Classe 2   
Lançamentos de efluentes 
domésticos e industriais em 
seus afluentes 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

105 

Córrego da Mina ou Tira Couro, das 
nascentes até o ponto de captação para 
abastecimento público da sede municipal 
de São Bento Abade  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

106 

Córrego do Algodão, do ponto de 
captação para abastecimento público da 
sede municipal de São Bento Abade  até 
a confluência com o rio do Cervo, inclui-se 
o córrego da Mina ou Tira Couro 

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede municipal 
de São Bento Abade 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de São 
Bento Abade 

2.1 

107 

Córrego Palmital, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento 
público da localidade de Palmital do Cervo 
(Carmo da Cachoeira)  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

108 

Córrego Palmital, do ponto de captação 
para abastecimento público da localidade 
de Palmital do Cervo (Carmo da 
Cachoeira) até a confluência com o rio 
Cervo  

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
domésticos do povoado rural 
Palmital do Cervo (Carmo da 
Cachoeira), foi relatado que os 
efluentes passam 
primeiramente por um filtro 
para a retirada dos resíduos 
sólidos, para depois ser 
lançados diretamente no 
referido corpo hídrico. 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Palmital do Cervo 

2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

(Carmo da 
Cachoeira) 

109 

Ribeirão do Salto, das nascentes até o 
ponto de lançamento de efluentes do 
povoado rural Estação do Carmo (Carmo 
da Cachoeira)  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

110 
Ribeirão do Salto, da confluência com o 
ribeirão do Carmo até a confluência com o 
riberão de São João  

Classe 2   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento do 
povoado rural Estação do 
Carmo (Carmo da Cachoeira) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Estação do Carmo 
(Carmo da 
Cachoeira) 

2.1 

111 

Ribeirão do Carmo, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento 
público da sede municipal de Carmo da 
Cachoeira  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

112 

Ribeirão do Carmo, do ponto captação 
para abastecimento publico da sede 
municipal de Carmo da Cachoeira até a 
confluência com o ribeirão do Salto  

Classe 2   

Lançamento de grande parte 
dos efluentes domésticos e 
industriais sem tratamento do 
município de Carmo da 
Cachoeira 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais do 

2.1 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

município de 
Carmo da 
Cachoeira 

113 

Ribeirão de São João, das nascentes até 
a confluência com o rio do Cervo, incluem-
se os ribeirões da Serra e do Bom 
Sucesso  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
nos imóveis rurais 

1.1 

SUB-BACIA DO 
RIO JACARÉ 

114 

Rio Jacaré, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão Lambari, 
incluem-se os córrregos Cachoeira, 
Jacarezinho, Sipião e o ribeirão Caxambu 

Classe 1 

A Prefeitura Municipal de São 
Tiago realiza a distribuição de 
frascos contendo hipoclorito de 
sódio aos moradores das 
localidades rurais para a 
desinfecção das águas 
destinadas ao consumo 
humano.  

A inexistência de vegetação 
ciliar integra é uma realidade 
em vários pontos deste trecho, 
por conseguinte, é comum a 
visualização de solapamento 
das margens e o assoreamento 
do corpo hídrico 

Dessedentação 
animal a 
montante da 
captação para 
consumo humano 
do povoado rural 
Içara (São Tiago). 

Sinalização e 
isolamento da 
área da 
captação 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do povoado rural 
Içara (São Tiago) 
Sinalização e 
isolamento da 
área da captação 

1.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

115 
Rio Jacaré, da confluência com o ribeirão 
Lambari até o fim da Unidade de 
Planejamento GD2  

Classe 2   

Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede municipal 
de Santana do Jacaré 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Santana do 
Jacaré 

2.1 

116 
Ribeirão Maracanã, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão Lambari  

Classe 2   
Lançamento de grande parte 
dos efluentes domésticos e 
industriais sem tratamento da 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

sede municipal de Oliveira comunidades 
aquáticas 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Oliveira 

2.1 

117 
Ribeirão Lambari, das nascentes até a 
confluência com o ribeirão Maracanã, 
inclui-se o córrego dos Pintos 

Classe 1   

Lançamento de efluentes 
domésticos sem tratamento do 
povoado rural Monteiros (São 
Francisco de Paula) 
Lançamento de efluentes 
tratados da comunidade rural 
Campos (Carmo da Mata). 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Monteiros (São 
Francisco de 
Paula) 

2.1 

118 
Ribeirão Lambari, da confluência com o 
ribeirão Maracanã até a confluência com o 
rio Jacaré 

Classe 2   

Neste segmento as águas 
provenientes do ribeirão 
Maracanã, corpo hídrico 
receptor dos efluentes 
domésticos e industriais da 
sede municipal de Oliveira, 
acabam por desaguar no 
ribeirão Lambari, fato este que 
incitou a proposta de 
enquadramento.  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Oliveira 

2.1 

119 
Ribeirão Quebra Anzol, das nascentes até 
a confluência com o córrego Machadinha  

Classe 1   

A captação sofre problemas 
quanto à presença de 
propriedades rurais a montante, 
as referidas propriedades 
fazem uso de defensivos 
agrícolas e existem lavouras 
muito próximas das margens 
do ribeirão Quebra Anzol.  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Redução da 
poluição de 
origem agrícola 

2.3 

120 
Ribeirão Quebra Anzol, da confluência 
com o córrego Machadinha até a 
confluência com o rio Jacaré  

Classe 2   

Lançamento dos efluentes 
domésticos e industriais sem 
tratamento da sede municipal 
de São Francisco de Paula 

Devido o 
lançamento de 
efluentes da sede 
municipal de São 

Avaliar a 
balneabilidade 
no local 
Impedir o 

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 

1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Francisco de 
Paula a 
recreação de 
contato primário 
fora reprimida 
neste trecho.  

lançamento de 
efluentes não 
tratados 
provenientes 
da sede 
municipal de 
São Francisco 
de Paula 

aquáticas 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Oliveira 

2.1 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

121 
Ribeirão do Doido, das nascentes até a 
confluência com o rio Jacaré  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

122 
Ribeirão dos Motas, das nascentes até a 
confluência com o rio Jacaré, inclui-se o 
córrego dos Vieiras 

Classe 1   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos sem 
tratamento do povoado rural 
Vieiras Bravos (Candeias). 
No local foi visualizada nas 
proximidades de um dos 
afluentes do córrego do Vieira 
uma grande quantidade de lixo, 
estes resíduos são lançados a 
céu aberto sem qualquer 
precaução.  

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Vieiras Bravos 
(Candeias) 

2.1 

Destinação 
adequada aos 
resíduos sólidos  

2.2 

123 
Ribeirão Lavrinha, das nascentes até a 
confluência com o rio Jacaré, inclui-se o 
ribeirão Zagala  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Melhoria das 
condições de 
balneabilidade no 
ponto de 
recreação 

1.3 

124 
Rio do Amparo e seus afluentes, das 
nascentes até a confluência com o rio 

Classe 2   
Lançamento de efluentes 
domésticos e industriais 

    
Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

Jacaré, incluem-se os ribeirões do 
Amparo e da Barra e os córregos da 
Mandioca e José Resende 

tratados da sede municipal de 
Santo Antônio do Amparo  
Lançamentos de efluentes 
domésticos e industriais não 
tratados da sede municipal de 
Santo Antônio do Amparo 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos e 
industriais da sede 
municipal de 
Santo Antônio do 
Amparo  

2.1 

125 
Córrego da Laranjeira, das nascentes até 
a confluência com o rio do Amparo  

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

126 
Córrego do Lobo, das nascentes até a 
confluência com o rio do Amparo, inclui-se 
o córrego dos Fagundes 

Classe 1   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos sem 
tratamento do povoado rural 
Fagundes (Santo Antônio do 
Amparo) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
povoado rural 
Fagundes (Santo 
Antônio do 
Amparo) 

2.1 

Melhoria do 
abastecimento de 
água para 
consumo humano 
do povoado rural 
Fagundes (Santo 
Antônio do 
Amparo)  

1.1 

127 

Córrego do Onça, das nascentes até o 
ponto de captação para o abastecimento 
público do distrito de São Sebastião da 
Estrela (Santo Antônio do Amparo) 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

128 

Córrego do Onça, do ponto de captação 
para o abastecimento público do distrito 
de São Sebastião da Estrela (Santo 
Antônio do Amparo) até a confluência com 

Classe 2   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos sem 
tratamento do distrito de São 
Sebastião da Estrela (Santo 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 

1.2 
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Sub-bacia Trecho Descrição do Trecho 

Enquadramento 
conforme o uso 

preponderante mais 
restritivo 

Ações existentes ou 
previstas 

Identificação e localização 
das fontes de poluição 

pontuais e difusas 

Conflitos de 
usos 

Proposta de 
solução para 
os conflitos 

de uso 

Ações 
necessárias 

Programa 
de 

efetivação 

o rio do Amparo  Antônio do Amparo) aquáticas 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos do 
distrito de São 
Sebastião da 
Estrela (Santo 
Antônio do 
Amparo) 

2.1 

129 
Ribeirão dos Machados, das nascentes 
até a confluência com o rio Jacaré  

Classe 1   

Lançamento de parte dos 
efluentes domésticos sem 
tratamento da localidade rural 
Machado de Perdões (Perdões) 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
localidade rural 
Machado de 
Perdões 
(Perdões) 

2.1 

130 
Córrego Dantas, das nascentes até o 
ponto de captação para abastecimento 
público da sede municipal de Cana Verde 

Classe 1         

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

131 

Córrego Dantas, do ponto de captação 
para abastecimento público da sede 
municipal de Cana Verde até a 
confluência com o rio Jacaré  

Classe 2   
Lançamento de efluentes 
tratados da sede municipal de 
Cana Verde 

    

Monitoramento da 
qualidade da água 

8.3 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas 

1.2 

Reflorestamento 
de matas ciliares e 
nascentes 

4.2 

Tratamento dos 
efluentes 
domésticos da 
sede municipal de 
Cana Verde 

2.1 
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2.1. RECOMENDAÇÕES 

O enquadramento das águas e os planos diretores de recursos hídricos de bacias 

hidrográficas são referência para os demais instrumentos de gestão de recursos hídricos, 

em especial, a outorga dos direitos de usos dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos, e de gestão ambiental, licenciamento ambiental, zoneamento ambiental e 

monitoramento, principalmente. Portanto, suas metas e programas devem nortear as 

decisões tanto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, quanto do Conselho Estadual 

de Política Ambiental. 

As medidas necessárias à gradativa recuperação da qualidade das águas abrangem vários 

setores, exigindo uma forte articulação entre o comitê, órgãos públicos e privados, usuários 

e sociedade. Em vista da diversidade de aspectos que envolvem o processo de 

enquadramento são listadas na sequencia algumas recomendações aos Órgãos Gestores 

de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente e ao Comitê para subsidiar e orientar a execução 

do programa de efetivação. 

Recomenda-se aos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente: 

 Adotar o programa para efetivação do enquadramento como um instrumento legal na 

análise dos processos de outorga e licenciamento ambiental, de forma que os efluentes 

atendam não apenas o padrão de lançamento, mas também as metas de qualidade 

estabelecidas para o curso de água receptor; 

 Apoiar o Comitê na formalização de instrumentos de compromisso com os setores 

responsáveis pelas intervenções necessárias à melhoria da qualidade das águas da 

bacia, em especial o setor de saneamento; 

 Elaborar e divulgar relatórios de qualidade de água dirigidos ao acompanhamento do 

programa para efetivação do enquadramento; 

 Aplicar mecanismos de comando e controle, em especial fiscalização, autuação e 

celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, quando necessário; 

 Apoiar o Comitê na internalização do programa junto às demais entidades que compõem 

o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

Recomenda-se ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes: 

 Divulgar o programa entre os usuários da água da bacia; 

 Divulgar o programa junto às Prefeituras Municipais, de forma incorporar as metas de 

qualidade nos processos de licenciamento, planos diretores municipais, projetos de 

desenvolvimento, dentre outros; 

 Celebrar instrumentos de compromisso com os atores responsáveis pela implementação 

de medidas necessárias à efetivação do enquadramento, incluindo prazos de execução.
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ANEXO A



1. RELATO DO PROCESSO PARTICIPATIVO NA ETAPA DE 
ENQUADRAMENTO 

O enquadramento dos corpos de água possibilita 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. Além disso, fornece 
subsídios aos outros instrumentos da gestão de recursos hídricos, tais como a outorga e a 
cobrança pelo uso da água, de maneira que, quando implementados, tornam-se 
complementares, proporcionando às entidades gestoras de recursos hídricos mecanismos 
para assegurar a disponibilidade quantitativa e qualitativa das águas.   

O enquadramento visa assegurar qualidade de água compatível com os usos mais 
exigentes e diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas 
permanentes, segundo Art. 9o da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Deve estar baseado 
não somente na condição de qualidade atual das águas, mas nos níveis que essas 
deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade. Assim, representa uma 
visão prospectiva da bacia, permitindo traçar planos de ação escalonados, desde diretrizes 
e orientações de cunho amplo até ações específicas localizadas. 

A implementação do enquadramento requer necessariamente a integração entre a gestão 
dos recursos hídricos e a gestão ambiental. Deste modo, o enquadramento é uma valiosa 
ferramenta de planejamento que permite articular os aspectos de quantidade e qualidade 
dos recursos hídricos, pois ao se definir o uso prioritário da água, naturalmente estão sendo 
estabelecidas as respectivas condições e padrões de qualidade que darão sustentação a 
esse uso.  

Salienta-se que a concentração de poluente lançado em um meio hídrico correlaciona-se à 
vazão do corpo receptor, de maneira que o enquadramento de um dado segmento de curso 
de água deve conciliar o uso da água com a capacidade assimilativa de poluentes.  

Depreende-se, pelo exposto, a clara interação do enquadramento com os demais 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, majoritariamente com o plano de 
recursos hídricos, outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e cobrança pelo uso de 
recursos hídricos. 

 

2. DIVULGAÇÃO 

Previamente às consultas públicas foi realizada no dia 13 de março de 2012 uma reunião 
com o GAT para uma apresentação no SISEMA sobre o tema "Realização do 
Enquadramento das Águas consorciado com o Plano de Bacia - Problemas e soluções". 
Nessa apresentação foi utilizado como exemplo o GD1. A discussão teve como intuito 
apresentar a metodologia utilizada para a proposta de enquadramento e como seria a 
apresentação para o público. 

Conforme foi estabelecido com o IGAM, para a divulgação das consultas públicas para a 
discussão da Proposta de Enquadramento da bacia do Rio das Mortes foram 
confeccionados 1.200 folders e 500 cartazes como apresentados na Figura A.1 e Figura A.2, 
respectivamente. 

 



 
 

 
Figura A.1 – Folder de divulgação (frente e verso) 



 
 

Figura A.2 – Cartaz de divulgação 

 

 

 



A divulgação das reuniões teve início na primeira quinzena de maio quando os convites 
digitais começaram a ser encaminhados via email para diversas entidades, como 
prefeituras, ONGs, rádios e jornais.  

Também foram enviados dois membros da equipe do consórcio para fazer a divulgação 
pelos municípios da bacia através dos folders e cartazes. Para que o material fosse 
entregue em grande parte dos municípios, foi priorizada a entrega nas prefeituras. Na 
mobilização foi reforçada a importância da divulgação do material em escolas e órgãos 
municipais e estaduais direta e indiretamente envolvidos com a questão hídrica. 

Foram visitadas as prefeituras dos municípios de Oliveira, Bom Sucesso, Ibertioga, Santa 
Rita do Ibitipoca e Lagoa Dourada. Em Perdões os cartazes e folders foram entregues na 
Casa de Cultura e na prefeitura e em Carmo da Cachoeira, Santana do Jacaré e Conceição 
da Barra de Minas os cartazes foram entregues tanto na prefeitura como na EMATER. Em 
Barbacena e São Tiago os materiais foram entregues tanto na prefeitura (Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente) como na COPASA. No município de Lavras os materiais de 
divulgação foram entregues no setor de comunicação da UFLA (Rádio UFLA), Ministério 
Público, COPASA, ACAMAR, Prefeitura (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente), 
CODEMA, IEF, Circuito Turístico Vale Verde e Quedas d’água, Sindicato dos trabalhadores 
rurais e EMATER. A divulgação no município de São João Del Rei ficou sobre a 
responsabilidade do Comitê do GD2. Também foi feita a divulgação das reuniões em uma 
reunião do IEF no Parque Nacional do Ibitipoca.  

O website do PDRH-GD2 também foi utilizado para a divulgação das reuniões através do 
link “Notícias”. O site tem a importante função de concentrar a informação a respeito do 
trabalho em desenvolvimento e divulgar todos os seus elementos constituintes, tais como 
objetivos, metas, produtos, cronogramas, ações previstas, agenda de reuniões, equipe de 
trabalho, formas de contato, entre outros. 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

No dia 31 de maio de 2012 foi realizada a primeira reunião para a apresentação da Proposta 
de Enquadramento da bacia do Rio das Mortes – GD2 no Anfiteatro Magno Antônio Patto 
Ramalho na Universidade Federal de Lavras – UFLA. A apresentação se iniciou com uma 
contextualização e sobre o enquadramento, foram explicados os principais instrumentos da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e o conceito de enquadramento. Em seguida foram 
apresentados os procedimentos adotados para a proposta, sendo eles: Diagnóstico, 
Prognóstico, Propostas de Metas progressivas e o Programa para efetivação. Foram 
apresentadas as etapas para a definição do enquadramento que foram a Identificação dos 
usos e fontes de poluição, a Modelagem da qualidade das águas e os Programas para 
efetivação. 

A metodologia utilizada no trabalho de campo de identificação dos usos e para a proposta 
de Enquadramento foi apresentada e logo em seguida se deu a caracterização trecho a 
trecho com as devidas as classes, usos identificados e fotos por sub-bacia. Ao final da 
apresentação dos trechos de cada sub-bacia foi aberta a discussão aos participantes para 
sugestões e questionamentos apresentados no próximo capítulo.  

Em seguida, foram apresentados os resultados obtidos com a modelagem da qualidade das 
águas, na qual foi elaborado um modelo, composto por planilhas do Excel, específico para o 
GD2 e que tem como objetivo geral avaliar os impactos do lançamento de cargas 
poluidoras, bem como analisar os cenários de intervenção e as medidas de controle 



ambiental necessárias dentro da bacia. 

Finalmente foram apresentados os programas do PDRH-GD2 que irão colaborar para a 
efetivação do enquadramento tais como:  

 Melhoria dos serviços prestados e redução de perdas;  

 Estudos, pesquisas e monitoramento dos ambientes aquáticos;  

 Gestão da balneabilidade;  

 Tratamento do esgoto sanitário;  

 Tratamento dos resíduos sólidos domésticos;  

 Poluição de origem agrícola;  

 Poluição orgânica de origem animal;  

 Poluição industrial, minerária e serviços;  

 Combate a erosão em estradas vicinais;  

 Combate a erosão em áreas antropizadas;  

 Regularização de vazões;  

 Reflorestamento de nascentes e matas ciliares incluindo implantação de bebedouros 
para animais nos trechos de classe Especial;  

 Reflorestamento com espécies nativas e fins econômicos (incluindo a 
reflorestamento para lenha, para reformas do patrimônio e geração de renda);  

 Apoio ao desenvolvimento sustentável do turismo;  

 Capacitação e educação hidro-ambiental e 

 Monitoramento da qualidade de água para avaliação da condição –enquadramento. 

No dia 01 de junho de 2012 foi realizada a segunda reunião para a apresentação da 
Proposta de Enquadramento da bacia do Rio das Mortes – GD2 no Anfiteatro do Campus 
Santo Antônio na Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ que teve programação 
semelhante à da primeira reunião. 

 

4. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 

Na reunião em Lavras estiveram representadas as seguintes instituições: CBH-GD2, a 
Diretoria de Meio Ambiente da COPASA, Prefeitura de Bom Sucesso, Prefeitura de Lavras, 
Rede Socioambiental, Consórcio AHE Funil, IGAM e FEAM. A cópia da lista de presença 
encontra-se no Anexo 2. 

As principais participações e sugestões registradas nas discussões foram: 

O Sr. Gustavo Rodrigues (Prefeitura de Lavras) questionou se o trecho 97 não deveria ser 
Classe 3. 

O Secretário de Meio Ambiente de Bom Sucesso, Sr. Fernando Pimentel, apresentou um 
documento que foi entregue ao comitê onde expõe as idéias sobre o empreendimento da 
MMX, o qual representa a perda de 101 nascentes. No documento também é questionada a 
falta de dados do DNPM no diagnóstico para o município de Bom Sucesso e dados da 



outorga\futura captação da MMX no diagnóstico. Além disso, é sugerida a inclusão do 
Ribeirão Fartura e Ribeirão Tabuões no enquadramento. 

A reunião foi encerrada com a fala do Sr. José Eduardo, do IGAM, agradecendo a presença 
de todos e lembrando que todos os documentos produzidos estão disponíveis no site 
http://www.pdrh-gd2.com.br/ e que as demais questões podem ser encaminhadas ao comitê. 

A seguir são apresentadas fotos da 1ª reunião para apresentação da proposta de 
enquadramento do PDRH Rios das Mortes. 

 

  

  

http://www.pdrh-gd2.com.br/


  

 

Na segunda reunião, que ocorreu em São João Del Rei, estiveram representadas as 
seguintes instituições: CBH-GD2, Prefeitura de Santana do Jacaré, Prefeitura de Lavras, 
Prefeitura de Barbacena, COPASA, IFET, EMATER, SUPRAM, COPASA, Holcim, FIEMG, 
IGAM e FEAM. A cópia da lista de presença encontra-se no Anexo 2. 

As principais participações e sugestões registradas nas discussões foram: 

O Sr. Aurélio Suenes (Presidente do comitê GD2) questionou a Classe 3 no trecho 16 e 
relatou que existem plantações de morango e frutíferas na região. Questionou também 
sobre o trecho 25 ser Classe 2 desde as nascentes. 

O Sr. Eduardo Borges (IF- Barbacena) relatou a existência de pesca amadora e recreação 
em quase toda extensão dos trechos da bacia. 

Foi solicitada a verificação do ponto de lançamento de efluentes de Bom Sucesso. 

O Sr. Gustavo Rodrigues (Prefeitura de Lavras) sugeriu que os trechos 97 e 98 sejam 
enquadrados em Classe 3. 

A reunião foi encerrada com a fala do Sr. José Eduardo, do IGAM, agradecendo a presença 
de todos e lembrando que todos os documentos produzidos estão disponíveis no site 
http://www.pdrh-gd2.com.br/ e que as demais questões podem ser encaminhadas ao comitê. 

A seguir são apresentadas fotos da 2ª reunião para apresentação da proposta de 
enquadramento do PDRH Rio das Mortes. 

http://www.pdrh-gd2.com.br/


  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reunião em Lavras realizou um debate sobre a Proposta de enquadramento dos corpos de 
água da bacia do Rio das Mortes e teve como objetivo informar aos segmentos interessados 
da bacia sobre a proposta, bem como receber sugestões e comentários para o 
enquadramento dos corpos de água da bacia. O público da reunião foi pequeno em relação 
ao público esperado devido a importância do assunto, já que estiveram presentes 
aproximadamente 15 pessoas, mas a baixa participação não impossibilitou uma discussão 
importante e válida sobre o enquadramento. A presença de representantes da diretoria da 
COPASA, de algumas prefeituras e ONGs e do consórcio AHE Funil colaboraram para a 
discussão da proposta de enquadramento. 

Na reunião em São João Del Rei a situação não foi diferente e a participação pública 
também foi baixa, mas a presença de representantes da EMATER, da Holcim, da FIEMG, 
de algumas prefeituras e do IFET colaboraram para a discussão da proposta de 
enquadramento. 

È importante salientar que o relatório da proposta de enquadramento está disponível no site 
http://www.pdrh-gd2.com.br e que o Consórcio Ecoplan-Lume-Skill permanece a disposição 
para receber sugestões.

http://www.pdrh-gd2.com.br/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ANEXO 1 - 

ATORES SOCIAIS CONVIDADOS PARA A REUNIÃO 



 

MUNICÍPIO TIPO DE 
INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO (RESPONSÁVEL OU PREFEITO) ENDEREÇO TELEFONE EMAIL 

Alfredo Vasconcelos Prefeitura  Praça Dos Bandeirantes, 20 (32) 3367-1107 prefeito@alfredovasconcelos.mg.
gov.br 

Antônio Carlos 
COPASA COPASA Rua Euclides Ribeiro, 32     

Prefeitura  Rua João De Amorim, 160 (32) 3346-1302/ 
1255 prefeito@antoniocarlos.mg.gov.br 

Barbacena 

Prefeitura  Rua Silva Jardim, 340 (32) 3339-2003 prefeito@barbacena.mg.gov.br 

Jornal Jornal de Sábado  Rua Con Vieira, 30  (32) 3331-8977  leda@vgcombsb.com.br  
Jornal Folha de Negócios Rua Cel Teófilo, 352  (32) 3331-9521   
Jornal Jornal da Cidade  Rua Tomaz Gonzaga, 145 - Boa Morte,  (32) 3331-3366   
Rádio Rádio Barbacena Praça Pedro Teixeira 49 - Centro     

Rádio Rádio Correio da Serra (Filiada Rádio Globo) Rua João Ribeiro de Navarro 285 - Boa Vista (32) 3332-1517 radio@correiodaserra.com.br 

EMATER EMATER Av. Bias Fortes, 56     
Rádio  Rádio Sucesso Fm Rua Con Vieira, 30  (32) 3331-1017 fm@radiosucesso.com.br 
Rádio 93,3 Rádio Show Fm Rua Presidente Kennedy, 680, sala 404 (32) 3332-2944 radio@showfm.com.br 

Associação AMMA - Associação dos Municípios da Mantiqueira Av. Dom Pedro II, 1480  Sala 7, 8 e 9     

Faculdade UNIPAC – Universidade Presidente Antônio Carlos Rodovia Deputado Zezinho Bonifácio, Km12, 
Colônia Rodrigo Silva     

Faculdade UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais - Instituto 
Superior de Educação Dona Itália Franco 

Avenida Coronel José Máximo, 200 – Bairro 
São Sebastião      

Barroso 

Prefeitura  Praça Sant'ana, 120 (32) 3359-3008 prefeito@barroso.mg.gov.br 

Jornal Informativo Barroso Praça Sant'ana, 120- Palácio do sTrês 
Poderes (32) 3351-1466 imprensa@barroso.mg.gov.br  

EMATER EMATER Praça Sant'ana, 120     
Jornal Barroso em Dia Maria José de Melo, 13 - Centro     

Bom Sucesso Prefeitura  Praça Benedito Valadares, 51 - Centro     
Bom Sucesso Jornal x (35) 3841-1153  ssvpccbs@netbom.com.br  

Camacho Prefeitura  Praça Padre Alberto, 208 (37) 3343 
1140/1121 prefeito@camacho.mg.gov.br 

Campo Belo 

Jornal Ocasião  Av Afonso Pena, 269- Centro (35) 3832-1175  contato@jornalocasiao.com.br 

Jornal Em Dia  Rua Tiradentes, 459 Sala 202- Centro (35) 3131-6192  emdiajornal@uol.com.br  

Rádio  Rádio Clube Am Av Afonso Pena 795 2° Andar - Centro (35) 3832-2700 radioam@radiocampobelo.com.br 
Rádio  Rádio Campestre Fm   Rua João Belchior 440- Jardim Brasil (35) 3821-2812 campestrefm@stratus.com.br 
Rádio Rádio 98 Fm Stereo x (35) 3832-2202 wlima@tpnet.psi.br 
EMATER EMATER Rua João Pinheiro,101     
Prefeitura  Rua Joao Pinheiro,102 - Centro (35) 3832-5757    

Cana Verde Prefeitura  Praça Nemesio Monteiro     

Candeias 
Rádio Candeias Fm x (35) 3833-1552 candeiasfm@stratus.com.br 
COPASA COPASA Praça Mons Castro, 124     
Prefeitura  Av. 17 de Dezembro, nº 240 (35) 3833 - 1558   

Carandaí 
Prefeitura  Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro     
Rádio Fund. Educ. Cultural e Art. Imaculada   x     
EMATER EMATER Rua Pres Vargas, 188     

mailto:prefeito@alfredovasconcelos.mg.gov.br
mailto:prefeito@alfredovasconcelos.mg.gov.br
mailto:prefeito@antoniocarlos.mg.gov.br
mailto:prefeito@barbacena.mg.gov.br
mailto:prefeito@barroso.mg.gov.br
mailto:imprensa@barroso.mg.gov.br
mailto:prefeito@camacho.mg.gov.br
mailto:contato@jornalocasiao.com.br
mailto:emdiajornal@uol.com.br


 

MUNICÍPIO TIPO DE 
INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO (RESPONSÁVEL OU PREFEITO) ENDEREÇO TELEFONE EMAIL 

Rádio Rádio Fama Fm Rua prof maria Ferreira, 388 (32) 3361-1465 famafm@carandainet.com.br 

Carmo da Cachoeira 

COPASA COPASA Rua Pres Antônio Carlos, 600     
Rádio Divinal Fm Av. Lourival de Campos Reis 345- Bom Retiro (35) 3225-1924 divinalcachoeira@agyonet.com.br 

Sindicato Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carmo da 
Cachoeira Rua Odilon Pereira, 441- Centro     

Prefeitura  
Rua Doutor Veiga Lima, 582- Centro Carmo 
da Cachoeira     

Carmo da Mata 
Jornal Tribuna do Carmo Rua Alberto Pinto, 26     
EMATER EMATER Rua Ascânio Diniz      
Prefeitura  Praça Pres Vargas, 190 - Centro (37) 3383-1442   

Casa Grande Prefeitura  Rua Tancredo Neves, 22 - Centro (31) 3723-1220   

Conceição da Barra de 
Minas 

Prefeitura  Av. Joaquim Ribeiro Silva, 215     
EMATER EMATER Rua Pref Antônio Silva, 111     
COPASA COPASA Rua Pref. Antônio Silva, 83     

Coronel Xavier Chaves EMATER EMATER Av. Con Antônio Carlos, 113     
Prefeitura  Lrg. D. Lara, 12     

Dores de Campos Prefeitura  Praça Francisco Castro     
Rádio Frequência Brasileira de Comunicações   x     

Ibituruna Prefeitura  Rua Dr. Sebastião Rezende     

Ijaci Prefeitura  Praça Elias Antônio Filho, 119     
Rádio Rádio Ijaci x (35) 3843-1658 radioijacifm879@hotmail.com 

Ingaí Prefeitura  Praça Gabriel Andrade Junqueira, 30     

Lagoa Dourada EMATER EMATER Rua Dr Abeilard Pereira, 114      
Prefeitura  Rua Dr. Abeilard Pereira, 299     

Lavras 

Empresa Pró-Ambiental Rodovia Fernão Dias- BR 381, KM 702, 
Lavras (35) 3826-9038   

Prefeitura JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA AV. SILVIO MENECUCCI, 1575 (35) 3694-4000/ 
4002 prefeito@lavras.mg.gov.br 

Jornal Folha do Rio Grande  r Elbert Vilela, 1900, Lavras, MG      
Jornal Gazeta  RUA Raul Soares, 133 - Centro (35) 3822-4443   
Jornal Tribuna de Lavras  Rua Santana n° 134 (35) 3821-1911   

Rádio Rádio Cultura AM pc Leonardo Verenado pereira, 200 (35) 3822-5000 
(35) 3821-5406 

rcultura@vicoldobrasil.com.br e 
radiocultura770.com.br 

Rádio RÁDIO UNIVERSÍTARIA FM   (35) 3829-1156 radio@ufla.br 
COPASA COPASA Rua Des Sabino Lustosa, 235 - Lavras     
Rádio Rádio Rio Grande (94,7)  Pc Tem francisco Souza lma, 20- lavras (35) 3821-0094 radio94fm@navinet.com.br 

Instituto IBAMA Rua José Júlio de Oliveira, nº 30 - Bairro Vila 
Mariana (35) 3821-1934   

EMATER EMATER Rua Dr João Lacerda, 370     

Universidade UFLA Câmpus Universitário, Caixa Postal 3037  
Lavras  

(35) 3829-1122/ 
1502   

Jornal Jornal de lavras   (35) 3821-2495/ 
9926-1954 

reportagem@jornaldelavras.com.
br 

Faculdade FADMINAS - Faculdade Adventista de Minas Gerais  Rua Joaquim Gomes Guerra, 590 - Bairro 
Kennedy     

http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/mg/carmo_da_mata/pc_pres_vargas.html
http://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/mg/casa_grande/r_tancredo_neves.html
mailto:rcultura@vicoldobrasil.com.br%20e%20radiocultura770.com.br
mailto:rcultura@vicoldobrasil.com.br%20e%20radiocultura770.com.br


 

MUNICÍPIO TIPO DE 
INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO (RESPONSÁVEL OU PREFEITO) ENDEREÇO TELEFONE EMAIL 

Faculdade FAGAMMON - Faculdade Presbiteriana Gammon  Praça Dr. Augusto Silva, 616 – Centro     

Faculdade UNILAVRAS - Centro Universitário de Lavras Rua Padre José Poggel, 506, Bairro 
Centenário     

Associação AMALG - Associação dos Municípios da Microrregião do 
Alto Rio Grande Rua Monsenhor Aureliano, 241 - Centro     

Sindicato Sindicato dos Produtores Rurais de Lavras Rod Br 265 S/n     

Associação ACAMAR - Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis  Rua Silvio Modesto de Souza, 540     

Associação Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água Rua Raul Soares, nº 65 – Centro     

Fundação Fundação Pró Defesa Ambiental Rua Instituto 57     
Organização Núcleo de Estudos em Manejo Florestal Rua Raul Soares 133 Sl 201     
Associação Associação dos Fruticultores da Região de Lavras Rua Misseno Pádua 635 Pm 1     
Conselho CREA lavras Rua Bernardino Macieira 460     

Associação Associação Turística do Circuito Vale Verde e Quedas D 
Água 

R Raul Soares 65     

ONG Fundação Pró Defesa Ambiental Rua Ademar Aves de Sousa, 157 – Centro      

Luminárias 
Prefeitura ARTHUR MAIA AMARAL Rua Cel Diniz,40 (35) 3226-1198/ 

1244 prefeito@luminarias.mg.gov.br 

Associação Associação Comunitária Radiodifusão Desenv Artist 
Cultural Rua Pref. Antônio Furtado, 656 (35) 3226-1297   

Nazareno 

Prefeitura JOSÉ HEITOR GUIMARÃES DE CARVALHO PÇA. N.SRA. DE NAZARÉ, 187 (35) 3842-1100/ 
1170 prefeito@nazareno.mg.gov.br 

EMATER EMATER Rua José Virgílio Leite, 20     
CBH CBH- Rio Grande Praça Dr. Freitas Carvalho,246, Centro     
COPASA COPASA Rua 1, 105 - Rosário, Nazareno (35) 3842-1703   

ONG Instituto Voçorocas Praça Dr. Freitas Carvalho, 246. 
Centro.      

Nepomuceno 

Prefeitura  Praça Pe. José, 180     

Jornal  O Repórter  Rua Ernane Vilela Lima (Rua Direita), 1233 (35) 3861-1355/ 
1119  multimdia@terra.com.br  

Jornal Folha Independente  x (35) 3861-1522  folha@tpnet.tsi.br  
EMATER EMATER Rua Dr. Rubens Ribeiro, 157     
Rádio  Rádio Clube Am   Ernane Vilela Lima, 114  (35) 3861-1278 am810@tpnet.psi.br 

Oliveira 

Prefeitura  Rua Batista Almeida, 54     
Jornal Gazeta de Minas Rua Francisco Cambraia Campos, 135 (61) 3034-1745  multimidia@terra.com.br  

Jornal O Regional  x (61) 3328-8335  leda@vgcombsb.com.br  

Instituto IEF Rua Lafaiete Preto Vasconcelos, 60     
Rádio Rádio Sociedade Rua Dr Coelho de Moura, 158 – Centro (37) 3331-1170 geral@radiosociedade.com.br 
Rádio Líder FM Rua Dr Carlos Chagas, 120 Centro     

Perdões 

Prefeitura  R. José Thomaz Pereira, 290     
Jornal Folha de Perdões  x (35) 3864-7113  folhadeperdoes@hotmail.com  

Jornal Jornal das Lajes  x (32) 3354-1323/ 
2154  jornaldaslajes@hotmail.com  

EMATER EMATER Praça Leopoldo Dias, 55     

http://www.dihitt.com.br/biz/sindicato-dos-produtores-rurais-de-lavras
http://www.dihitt.com.br/biz/fundacao-pro-defesa-ambiental
http://www.dihitt.com.br/biz/nucleo-de-estudos-em-manejo-florestal
http://www.dihitt.com.br/biz/associacao-dos-fruticultores-da-regiao-de-lavras
http://www.dihitt.com.br/biz/associacao-turistica-do-circuito-vale-verde-e-quedas-d-agua
http://www.dihitt.com.br/biz/associacao-turistica-do-circuito-vale-verde-e-quedas-d-agua
mailto:multimdia@terra.com.br
mailto:multimidia@terra.com.br
mailto:leda@vgcombsb.com.br
mailto:folhadeperdoes@hotmail.com
mailto:jornaldaslajes@hotmail.com


 

MUNICÍPIO TIPO DE 
INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO (RESPONSÁVEL OU PREFEITO) ENDEREÇO TELEFONE EMAIL 

COPASA COPASA Rua Cristino Pereira Santos, 351     
Rádio Rádio Vertsul fm 93,5 Rua Sá Fortes, 49 (35) 3864-1869 vertsulfm@perdoesnet.com.br 

Prados Prefeitura  Rua José Silva Filho, 11     

Resende Costa 
EMATER EMATER Rua Maria Cândida Andrade, 91     
Prefeitura  Rua Maria Cândida Andrade, 91     
COPASA COPASA Rua Paulo Silva, 47     

Ressaquinha Prefeitura  Praça D. Pedro Ii, 20     

Ribeirão Vermelho COPASA COPASA Praça Bento Abreu, s/n     
Prefeitura  Av. Antônio Rocha, 291     

Ritápolis Prefeitura  Praça Tiradentes, 340     
Santa Cruz de Minas Prefeitura  Praça da Liberdade     

Santa Rita do Ibitipoca Prefeitura  Rua Joaquim Rabelo Fonseca, 150     
COPASA COPASA Rua Francisco Marcílio Barra, s/n     

Santana do Jacaré EMATER EMATER Av. Magalhães Pinto, 23     
Prefeitura  Rua Evaristo Cardoso, 106     

Santo Antônio do 
Amparo 

Prefeitura  Av. Ananias Luiz Avelar, 200     
EMATER EMATER Rua José Carlos Carvalho, 22     

Rádio Rádio Regional Fm Rua Maria Amélia Cereda, 14- Progresso (35) 3863-158 regional1fm@santoantonionet.co
m.br 

COPASA COPASA Praça Inconfidentes, 100     
São Bento Abade Prefeitura  Tv. Odilon Gadben Santos, 100     

São Francisco de Paula 
COPASA COPASA Rua Pe Joaquim Cardoso, s/n     
EMATER EMATER Av. Júlio Castilhos, 515     
Prefeitura  Rua Pe. Augusto Martins, 36     

São João del-Rei 

Prefeitura NIVALDO JOSÉ DE ANDRADE R. MINISTRO GABRIEL PASSOS, 199 (32) 3379 2900/ 
2932 prefeito@saojoaodelrei.mg.gov.br 

Jornal Grande Matozinhos    (32) 3371-5342  jclaudio@mgconecta.com.br  

Jornal Jornal de Minas    (32) 3373-2552  jornaldeminas@city10.com.br  

Jornal Gazeta de São João Del Rey Avenida tiradentes, 224  (32) 3371-8642 
ou (32) 3371-8191 gazeta@gazetasaojoaodelrei.com  

Jornal São João Del Rey     multimidia@terra.com.br  

Rádio Rádio São João del Rei  Avenida Tiradentes, 209 - São João Del Rei  (32) 3371-7777 radiosaojoaodelrei@mgconecta.c
om.br 

Rádio Fundacao Cultural Campos de Minas  x     

Rádio Vertentes Fm  Rua Sebastião Passos melo, 18. São João 
del Rei     

Rádio Rádio Emboabas FM Praça Doutor Antônio das Chagas Viegas, 
130 -000 (32) 3371-8025 emboabasfm@city10.com.br;  

emboabasfm.com.br  

Rádio Radio Sol Avenida Itatiaia, 53  (32) 3371-9864    
Agência 
distribuidora de 
publicações 

Agência distribuidora de publicações Av presidentes trancredo neves, 125 (32) 33717666   

Copasa Copasa TIRADENTES Pc Estação, TIRADENTES (32) 3355-1250   

mailto:jclaudio@mgconecta.com.br
mailto:jornaldeminas@city10.com.br
mailto:gazeta@gazetasaojoaodelrei.com
mailto:multimidia@terra.com.br
mailto:emboabasfm@city10.com.br;%20%20emboabasfm.com.br
mailto:emboabasfm@city10.com.br;%20%20emboabasfm.com.br


 

MUNICÍPIO TIPO DE 
INSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO (RESPONSÁVEL OU PREFEITO) ENDEREÇO TELEFONE EMAIL 

CBH CBH vertentes 

Praça Dom Helvécio, 74 –  Dom Bosco -
  (Universidade Federal de São João Del 
Rei/Campus Dom Bosco, prédio anexo 
DCNAT, sala 204B) 

(32) 3379-2592   

Instituto IEF Avenida Tiradentes, 108 - São João Del Rei - 
MG,  (32) 3371-8460   

Associação Associação comercial e industrial de São Joao del-Rei RUA Maria Tereza, 20 Centro São João del-
Rei     

EMATER EMATER Av. Hermílio Alves, 234     

Universidade UFSJ Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João 
del-Rei     

CREA CREA Av. Tiradentes, 106, Centro (32) 33717001   

Associação AMVER - Associação dos Municípios dos Campos das 
Vertentes Avenida Leite de Castro, 1364     

Conselho 
Conselho Municipal de Conservação, Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente de São João del-Rei - 
CODEMA 

Praça Frei Orlando, 90 . Centro     

SESI SESI/SENAI . São João del Rei . Sistema FIEMG - 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais x     

Segretaria Secretaria Municipal do Meio Ambiente Praça Frei Orlando, 90 . Centro     

ONG OPTA – Organização Patrimonial Turística e Ambiental x     

São Tiago 

Prefeitura  Av. Cel. Benjamim Guimarães, 210     
Jornal O Santiaquense    (61) 3034-1745  multimidia@terra.com.br  

COPASA COPASA Praça Inconfidentes, 100     
EMATER EMATER Rua Raul Soares, 425     
Rádio  Fund Cultural Serra De Sao Jose   x     

Tiradentes Prefeitura  Rua Chafariz, 10     
Copasa Copasa  Rua Antônio Teixeira Carvalho, 33     

Três Pontas 

Prefeitura  Rua Afonso Pena, 33     
Jornal Correio Trespontano  Rua Pref Nilson Vilela, 1148 (35) 3265-7922  sp@trespontas.com.br  

EMATER EMATER Rua Frei Caneca, 81      
Rádio Rádio Três Pontas Av. Ipiranga, 198 (35) 3265-1009   

Cooperativa COCATREL – Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de 
Três Pontas Rua Bento de Brito, 110 – Bairro Centro     

Rádio  Sentinela Fm   Av Ipiranga, 580 (35) 3265-1009   

mailto:multimidia@terra.com.br
mailto:sp@trespontas.com.br
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RAFA- REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE 

O Reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA), mais conhecido com “UASB”, consiste de 

um leito de lodo, uma zona de sedimentação, e o separador de fase, gas-solid separator - 

GSS (Narnoli e Mehrotra, 1996). Este separador de fases, um dispositivo característico do 

reator (van Haandel e Lettinga, 1994), tem a finalidade de dividir a zona de digestão (parte 

inferior), onde se encontra a manta de lodo responsável pela digestão anaeróbia, e a zona 

de sedimentação (parte superior). A água residuária, que segue uma trajetória ascendente 

dentro do reator, desde a sua parte mais baixa, atravessa a zona de digestão escoando a 

seguir pelas passagens do separador de fases e alcançando a zona de sedimentação.  

O efluente após entrar e ser distribuída pelo fundo do reator RAFA, flui pela zona de 

digestão, onde se encontra o leito de lodo, ocorrendo a mistura do material orgânico nela 

presente com o lodo. Os sólidos orgânicos suspensos são quebrados, biodegradados e 

digeridos através de uma transformação anaeróbia, resultando na produção de biogás e no 

crescimento da biomassa bacteriana. O biogás segue em trajetória ascendente com o 

líquido, após este ultrapassar a camada de lodo, em direção ao separador de fases. 

Reatores do tipo RAFA são atualmente os mais utilizados. Destaca-se pela sua simplicidade 

e a não necessidade de material de enchimento. Foi um dos primeiros reatores a atingir 

altas taxas de aplicação de matéria orgânica. A Figura B.1 mostra como se dá o 

funcionamento do RAFA. Segundo CHERNICHARO(1997) Pesquisas realizadas com 

reatores UASB constataram que o mesmo possui eficiência para a remoção de SST(Sólidos 

suspensos) e de matéria orgânica(DBO - demanda bioquímica de oxigênio) e 

DQO(demanda química de oxigênio), respectivamente de 78%, 70% e 65%. 

 
Figura B.1 – Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente 
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FBP- FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR 

Filtros biológicos são dispositivos empregados para tratamento de efluentes líquidos, sendo 

muito utilizados atualmente como pós-tratamento de sistema anaeróbio, como os reatores 

de anaeróbios de fluxo ascendente. Os filtros biológicos percoladores são sistemas que 

possuem facilidades de operação e manutenção e também baixo custo e consumo de 

energia. Existem basicamente dois tipos de filtro biológico: anaeróbio e aeróbio. Este último 

dividiu-se em outras três subcategorias segundo a taxa de aplicação hidráulica e a taxa de 

aplicação de carga orgânica, conforme a Tabela B.1. 

Tabela B.1 - Taxa de aplicação hidráulica e a taxa de aplicação de carga orgânica no FBP 

Parâmetro Baixa taxa Média taxa Alta taxa Unidades 

Aplicação 

hidráulica 
1 a 4 4 a10 10 a 40 m

3
/ m

2
 / d 

Aplicação 

orgânica 
0,1 a 0,25 0,25 a 0,50 0,50 a 1,0 KgDBO/ m

3
D 

Para garantir tais condições às dimensões, os filtros biológicos podem variar de 1 a 12 

metros de altura e diâmetros de até 50 metros. Ao contrário do que o nome nos sugere o 

filtro biológico não possui a função de remover material particulado ou em suspensão da 

água através do elemento filtrante, como em uma filtração convencional, por exemplo. A 

principal função neste caso é a remoção de poluentes dissolvidos na água, principalmente 

substâncias de origem orgânicas, como proteínas, açúcares, lipídios e etc, contidos no 

efluente líquido. Para isso são empregados microorganismos decompositores cujo 

crescimento se dá de maneira aderida ao material de enchimento do filtro, ou seja, neste 

caso, os microorganismos crescem em um leito fixo inerte.  

Dados experimentais encontrados na literatura relatam eficiências de remoção de matéria 

orgânica (DBO)  é de 65% e remoção de organismos patogênicos em torno de 75%. A 

Figura B.2 demonstra como se dá o funcionamento no FBP. 

 
Figura B.2 – Esquema de funcionamento de um filtro biológico 
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LAGOA DE MATURAÇÃO 

A lagoa de maturação também denominada de lagoa de polimento é um tipo de lagoa de 

estabilização. Tem como principal característica o fato de receber um afluente cuja DBO 

está praticamente estabilizada e o oxigênio dissolvido se faz em toda a massa líquida. 

O objetivo principal da lagoa de maturação é a remoção de patogênicos.  Nas lagoas de 

maturação predominam condições ambientais adversas para os patogênicos, como radiação 

ultra-violeta (UV), elevado pH, elevado OD, temperatura mais baixa que a do corpo humano, 

falta de nutrientes  e predação por outros organismos.  

As lagoas de maturação constituem um pós-tratamento de processos que objetivem a 

remoção da DBO, sendo usualmente projetadas como uma série de lagoas, ou como uma 

lagoa única com divisões por chicanas (divisórias de fluxo). A eficiência na remoção de 

coliformes é bastante elevada. Além disso, esse sistema de tratamento possui altas 

eficiências de remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e sólidos em suspensão. 

De forma a permitirem a maior penetração de raios solares (UV) essas lagoas geralmente 

possuem grandes áreas superficiais e pequenas profundidades (variando entre 0,65- 1,40 

metros).  A Figura B.3 mostra os aspectos construtivos de uma lagoa de maturação. 

 
Figura B.3 – Aspectos construtivos de uma lagoa de maturação 

A Tabela B.2 mostra as eficiências de remoção de patógenos comumente alcançadas. 

Tabela B.2 - Eficiências de remoção de patógenos na lagoa de maturação 

 

Bactérias Até 99,9999% 

Vírus Até 99,99% 

Cistos de protozoários 100% 

Ovos de helmintos 100% 
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INFILTRAÇÃO LENTA 

No processo de infiltração lenta, os esgotos são aplicados ao solo, fornecendo água e 

nutrientes necessários para o crescimento dos vegetais. Parte do líquido infiltrado é 

evaporada, parte percola no solo atingindo, e a maior parte é absorvida pelos vegetais. As 

áreas de aplicação das águas residuárias devem possuir solo argiloso, com boa capacidade 

de drenagem, e que esteja com águas subterrâneas em profundidades superiores a 1,5m, 

objetivando-se prevenir a sua contaminação. As taxas de aplicação devem ser compatíveis 

com a evapotranspiração da cultura no período, dependendo, portanto do tipo de cultura de 

vegetais e das condições atmosféricas. 

Diversas culturas vegetais podem ser utilizadas intencionalmente para o aproveitamento da 

água e nutrientes, sendo muitas vezes a disposição de esgoto no solo associada ao 

aproveitamento agrícola ou ao reuso de efluentes. Muitas das práticas de irrigação são 

também utilizadas nesses métodos, observando-se alguns cuidados no manejo da água. 

Embora haja também certos receios no aspecto de saúde pública e proteção ambiental, 

ocorrendo até algum preconceito quanto a esses métodos, as preocupações são válidas 

para qualquer sistema de tratamento, no caso de esgoto doméstico. Entretanto, como nos 

demais sistemas e bastante difundido para os sistemas de disposição de esgoto no solo, os 

riscos mencionados são controláveis pelo respeito a determinados critérios estabelecidos. 

A irrigação constituí o sistema de tratamento/disposição que requer a maior área superficial 

por unidade de água residuária tratada. A irrigação pode ser feita por inundação, sulcos, 

gotejamento e por aspersão. No caso do sistema por aspersão o mesmo deve ser 

constituído por: tanque de contenção, equipamento de agitação da água residuária antes do 

bombeamento, bomba, tubulações de recalque e aspersores. A Figura B.4 mostra de 

maneira geral como se dá o tratamento preliminar do efluente a ser tratado. 

 
Figura B.4 - Tratamento preliminar do efluente a ser tratado 

Fonte: VON SPERLING (1996) 

O sistema de aplicação no solo, apesar do seu grande potencial, no Brasil, há ainda uma 

difusão limitada dessa tecnologia, embora já se tenha alguma experiência prática e esteja 

em fase de maior disseminação, tanto para o tratamento, como para pós-tratamento ou 

disposição final. O Quadro B.1 mostra as vantagens e desvantagens do processo de 

infiltração lenta. 

 
 
 
 



CONTRATO Nº 2241.01.01.06.2010 - IGAM 

PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS MORTES  

CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME – SKILL – RIO DAS MORTES – GD2 

Quadro B.1 – Vantagens e desvantagens do processo de infiltração lenta 

 
Fonte: VON SPERLING (1996) 

O sistema de tratamento por infiltração lenta apresenta elevadas eficiências de remoção 

como mostra a Tabela B.3: 

Tabela B.3 – Eficiências de remoção 

Parâmetro Eficiência de remoção 

DBO5 (%) 90-99 

DQO (%) 85-95 

SS (%) > 93 

Amônia-N (%) > 80 

N-Total (%) > 75 

P- Total (%) > 85 

CF (UNIDADE.LOG) 3-5 
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Banco de Dados Digital 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Plano Diretor de Recursos Hídricos e Enquadramento 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes - GD2 

Setembro /2014 

            Bacia Hidrográfica do Rio das Mortes : GD2 

89ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos - CERH/MG 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Realização:  

consórcio Promoção: 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 FASES DO PDRH RIO DAS MORTES –GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 PRODUTOS 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Alto Rio Grande: 

 

 Diagnóstico 

 Prognóstico 

 Plano de Metas (Programas) 

Arranjo Institucional 

 Relatório de Enquadramento 

 

        

Resumo Executivo do Plano Diretor de Recursos Hídricos.  

 

        

CD ROM interativo     

 

       

 SIG Plano 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 REUNIÕES 

 Reunião de Partida 

16 de junho de 2011, UFSJ Campus Dom Bosco –  São João Del Rei.  

 

  Reunião pública de diagnóstico 

29 de setembro de 2011,ocorrida no teatro municipal, Prados. 

 

  Reunião pública de prognóstico 

15 de dezembro de 2011, ocorrida na UFSJ , São João Del Rei-MG. 

 

  Reuniões de Enquadramento  

31 de maio de 2012 - UFLA - Anfiteatro Antônio Patto Ramalho -  Lavras.  

01 de junho de 2012 –  UFSJ  - Campus Santo Antônio  -  São João Del Rei. 

 

   Reunião  Pública do PDRH  

22 de novembro de 2012 - UFSJ  - Campus Santo Antônio  - São João Del Rei. 

 

  Reunião do GAT/CBH para Apresentação e Discussão da Versão final dos relatórios de PDRH e 

do Enquadramento 

31 de julho de 2013 - UFSJ  - Campus Santo Antônio  - São João Del Rei. 

 

  Reunião de Aprovação do PDRH Final e do Enquadramento pelo CBH 

25 de outubro de 2013 – UFSJ – Campus Santo Antônio – São João Del Rei. 

 

  Reunião CTPLAN 

Março 2014 – Belo Horizonte 

 

 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

SÍNTESE DO 

DIAGNÓSTICO  

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

ASPECTOS GERAIS 

• Área de drenagem 

de 10.533  km² 

• 10 sub bacias 

 

• O rio das Mortes percorre 276 km até 

desaguar no rio Grande. 

 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

MUNICÍPIOS Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

42 municípios:  

 

 10 estão totalmente inseridos dentro da bacia; 

 

  20 possuem parte do seu território e suas sedes 

inseridas nela  

 

 12 tem parte do seu território dentro da bacia mas a 

sede se encontra-se em outra UPGRH  

 

 89 localidades e 25 distritos 

 

 

 

MUNICÍPIOS Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

USO E COBERTURA DO SOLO 

Sistema Natural – 15%  

Sistema Antrópico – 85%   

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Fonte: IEF/UFLA - Landsat TM e ETM - 2008 
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CLASSES VEGETACIONAIS Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Cobertura do solo Área relativa (%) Área total (ha) 

Sistema Natural 

14,65 % 

 

Campo 4,51 47.502,71 

Campo rupestre 0,08 797,31 

Cerrado 0,01 148,21 

Floresta estacional 

semidecidual 

montana 

9,72 102.412,20 

Corpos d'água 0,33 3.487,31 

Sistema 

Antropizado 

85,34% 

Eucalipto 1,08 11.417,99 

Urbanização 0,72 7.584,03 

Outros Usos 83,54 879.981,02 

Total 100,00 1.053.330,78 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

CLASSES VEGETACIONAIS 

Composição relativa das tipologias mapeadas nas sub-bacias dos rio 

 das Mortes 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 11.417 ha  

 

  1,08 % da área 

da bacia 

 24.581 ha  

 

 2,33 % da área 

da bacia 

2011 

EUCALIPTO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Aumento de 

aproximadamente 

53% 

Concentração em: Antônio Carlos, Bom 

Sucesso, São João Del Rei, Carandaí, Santo 

Antonio do Amparo, São Bento Abade, 

Luminárias e Ritápolis 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Área de Eucalipto nas sub bacias 2008 Área de Eucalipto nas sub bacias 2011 

EUCALIPTO 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Represa da Hidrelétrica Funil em Lavras – APP invadida, pouca vegetação ciliar -Sub 

bacia Baixo do Alto Rio Grande 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Rio das Mortes – ausência de mata ciliar - Ibituruna 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Voçorocas em Resende Costa – Sub bacia Médio Rio das Mortes 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 

Foto: Sílvia 

Vale  do rio Jacaré – ausência de mata ciliar 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Uso do solo, voçorocas em recuperação – Sub bacia do Rio Jacaré 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Mineração de Cassiterita nas margens do Rio das Mortes – São Tiago –  

Sub bacia do Rio do Peixe 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Produção de Café em Carmo da Cachoeira – Sub bacia Rio do Cervo 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Irrigação em Carandaí – Sub bacia Rio Carandaí 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 
Eucalipto - São Bento Abade -  Sub bacia Rio do Cervo 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Eucalipto - São Francisco de Paula-  Sub bacia do Rio Jacaré 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃOBacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

0,5 % 

0,4 % 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

SANEAMENTO – ÁGUA E ESGOTO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

SUB-BACIA 
Cobertura de Água 

% 

Coleta de 

Esgoto % 

Tratamento de 

esgoto % 

Alto Rio das Mortes 97,9 91,4 0,4 

Baixo do Alto Rio Grande 98,2 94,3 63,3 

Bacia dos Rios das Mortes 97,8 84,5 23,4 

Médio Rio das Mortes 98,4 60,0 0,0 

Ribeirão Barba-de-Lobo 95,8 82,8 100,0 

Rio Carandaí 99,2 78,6 3,1 

Rio do Cervo 97,1 96,3 50,0 

Rio dos Peixes 94,0 85,5 100,0 

Rio Elvas 94,2 95,0 50,0 

Rio Jacaré 97,7 97,0 0,0 

Bacia do Rio 

das Mortes 
97,8 84,5 23,4 

Fontes: COPASA 2011, Atlas ANA 2010, SNIS e campo 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

•Quase universalização do do Abastecimento de água.  A Sub-bacia do 

Rio dos Peixes, com 94,03% apresenta o pior indicador de cobertura, 

seguida pela Sub-bacia do Rio Elvas com 94,22%. Os municípios de São 

Tiago e Santa Rita de Ibitipoca são os responsáveis por esses resultados.  

 

•O tratamento de esgotos é extremamente deficitário na Bacia gerando 

uma significativa carga remanescente de DBO (22.400,9 Kg/dia). 

 

•Bom Sucesso, Conceição da Barra de Minas, Ibertioga, Lavras, São 

Bento Abade e São Tiago tratam 100% dos esgotos coletados. Os 

municípios de Ibertioga, Lavras, São Bento Abade e São Tiago usufruem 

do ICMS Ecológico, em decorrência do cumprimento das exigências do 

COPAM para os serviços de esgoto. 

 

•As demais cidades não possuem qualquer tipo de tratamento, ou seja,  20 

sedes urbanas não dispõem de qualquer tipo de tratamento de 

efluentes e lançam seus dejetos in natura nos corpos receptores, 

resultando em cargas incompatíveis com a autodepuração na maioria dos 

trechos.  

SANEAMENTO – ÁGUA E ESGOTO 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

SANEAMENTO – RESÍDUOS SÓLIDOS Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Sub-bacia 
Volume Produzido 

(kg/dia 

Tipo de Destinação Final 

Lixão 
Aterro 

Controlado 

Aterro 

Sanitário/UTC 

Alto Rio das Mortes 75.500 0 2 5 

Baixo do Alto Rio Grande 55.500  3 0  0 

Baixo Rio das Mortes 13.000 0 2 0 

Médio Rio das Mortes 87.200  3 1  1 

Ribeirão Barba-de-Lobo 2.000  0 0 1 

Rio Carandaí 18.000 0 3 0 

Rio do Cervo 10.200  1 1  1  

Rio dos Peixes 5.000  1 0 0 

Rio Elvas 1.500  0 1 1 

Rio Jacaré 47.000 1 3  0 

Bacia do Rio das Mortes 314.900 9  13  9 

Fontes: SNIS 2009, FEAM 2010 e Campo 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

SANEAMENTO – RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Barbacena envia seus resíduos para o aterro sanitário de Juiz de Fora. 

 

• Treze municípios possuem aterro controlado: Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Bom 

Sucesso, Carandaí , Carmo da Cachoeira, Ibituruna, Lagoa Dourada, Oliveira, Prados, 

Ritápolis, Santa Rita do Ibitipoca, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula;  

 

• 6 municípios possuem UTC regularizada na FEAM: Barroso, Carmo da Cachoeira, 

Conceição da Barra de Minas , Coronel Xavier Chaves, Ibertioga e Ressaquinha; e 5 

municípios: Dores de Campos, Oliveira, Prados, São João del Rei e Tiradentes, possuem 

UTC não regularizada na FEAM. 

 

• Os demais 9 municípios Ijaci, Lavras, Resende Costa, Ribeirão Vermelho, Santa Cruz de 

Minas , Santana do Jacaré, São Bento Abade, São João del Rei e São Tiago destinam 

seus resíduos a lixões. 

 

• Barbacena, Barros, Carmo da Cachoeira, Coronel Xavier Chaves e Ibertioga, já 

possuem a sua destinação final regularizada, a partir de licenciamento ambiental, e 

usufruem do ICMS Ecológico; e Alfredo Vasconcelos, Bom Sucesso, Dores de Campos, 

Lavras, Oliveira, Prados, Ressaquinha, Ribeirão Vermelho, Santana do Jacaré, Santo 

Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São João del Rei, São Tiago e Tiradentes, 

num total de 14 municípios estão com empreendimentos em andamento, alguns já 

licenciados e estarão aptos em breve a receber o ICMS Ecológico. 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Rede de Monitoramento 

6 estações no rio das Mortes 

1 estação no ribeirão Caieiro 

1 estação no rio Jacaré 

1 estação no rio Grande 

BG012 

BG011 
BG013 

BG015 

BG017 

BG019 

BG021 

BG010 

BG014 

QUALIDADE DA ÁGUA 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Estiagem Chuva 

 Pior Condição na Chuva – Predominaram as faixas de IQA Médio e Ruim. 

  Estiagem – Predominou IQA Médio, com pouca ocorrência de IQA  Ruim.  

  Parâmetros que influenciaram na detecção do IQA Ruim – Turbidez, Sólidos Totais e 

Coliformes Termotolerantes.     

Avaliação na Bacia no Período de 2003 a 2010  

Índice de Qualidade das Águas - IQA  

QUALIDADE DA ÁGUA 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Estiagem Chuva 

  Chuva – Lista mais extensa de parâmetros não conformes e percentuais maiores. 

  Cargas Difusas – Promoveram forte decréscimo na qualidade das águas (Coliformes 

Termotolerantes, Manganês total e Cor verdadeira). 

  Tóxicos – Ocorrência na época de chuva (Chumbo, Níquel, Zinco e Mercúrio, na forma 

total, e Cianeto livre) e na estiagem (Fenóis totais, Zinco total e Nitrogênio Amoniacal 

Total).  

Avaliação na Bacia no Período de 2003 a 2010  

Parâmetros em Desacordo com a Classe 2 

QUALIDADE DA ÁGUA 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Conclusões 

Principais Agentes de Degradação – Esgoto Sanitário, Indústria Metalúrgica, Mineração 

de Minerais Não Metálicos e Metálicos Não Ferrosos, Agropecuária, Erosão e Carga 

Difusa. 

 

 Parâmetros Prioritários para Avaliar as Alterações na Qualidade das Águas Superficiais - 

Coliformes Termotolerantes, Cor Verdadeira, Turbidez, Ferro Dissolvido, Manganês Total, 

Chumbo Total, Fósforo Total e Demanda Bioquímica de Oxigênio.   

 

  Forte comprometimento sanitário das águas pelo lançamento de esgotos sanitários 

brutos e drenagem de áreas urbanas e rurais, refletido principalmente em elevados 

percentuais de registros não conformes de Coliformes Termotolerantes, além de DBO e 

Fósforo Total no ribeirão Caieiro e deste nutriente no rio das Mortes a jusante do ribeirão 

Caieiro e das cidades de Barroso e São João del-Rei.  

 

QUALIDADE DA ÁGUA 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Conclusões 

 
 

Interferência por carga difusa associada sobretudo à drenagem urbana e rural, 

agropecuária e mineração, refletida nos registros de Coliformes Termotolerantes, Turbidez, 

Sólidos em Suspensão Totais, Cor Verdadeira, Fósforo Total, Manganês Total e Ferro 

Dissolvido.  

 

Pior condição de qualidade observada no ribeirão Caieiro, que promove forte degradação 

na qualidade das águas do rio das Mortes.  

 

2008 a 2010 - Presença eventual dos tóxicos Chumbo, Zinco e Níquel, na forma total, e 

Cianeto Livre. 

QUALIDADE DA ÁGUA 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

SÍNTESE DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL EM GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Sub-bacia Hidrográfica Q7,10 (m
3/s) QMLT (m³/s) 

Rio do Cervo 4,99 20,96 

Rio Elvas 3,76 16,33 

Ribeirão Barba de Lobo 2,28 10,48 

Alto Rio das Mortes 8,87 34,93 

Baixo do Alto Rio Grande 3,00 13,35 

Rio Carandaí 2,83 12,66 

Baixo Rio das Mortes 5,54 23,03 

Rio dos Peixes 2,05 9,50 

Médio Rio das Mortes 4,24 18,15 

Rio Jacaré 10,55 40,76 

SÍNTESE DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL EM GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

SÍNTESE DA DEMANDA HÍDRICA SUPERFICIAL EM GD2 

Sub-bacia 

Vazão retirada (m³/s) x Classe de uso 

Abastecimento Humano Indústria Irrigação Criação Animal Total 

Alto Rio das Mortes 0,3076 0,4246 0,0336 0,0398 0,807 

Baixo do Alto Rio Grande 0,1933 0,3113 0,2551 0,0224 0,782 

Rio Jacaré 0,2110 0,0427 0,2116 0,0603 0,526 

Médio Rio das Mortes 0,2039 0,0133 0,1028 0,0157 0,336 

Baixo Rio das Mortes 0,0267 0,1675 0,0000 0,0343 0,228 

Ribeirão Barba de Lobo 0,0033 0,0000 0,0000 0,0084 0,018 

Rio Carandaí 0,0492 0,0156 0,0078 0,0141 0,087 

Rio do Cervo 0,0286 0,0075 0,1047 0,0237 0,164 

Rio dos Peixes 0,0138 0,0476 0,0000 0,0108 0,072 

Rio Elvas 0,0252 0,0023 0,0000 0,0160 0,043 

Total 1,063 1,032 0,716 0,245 3,056 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 
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SÍNTESE DA DEMANDA HÍDRICA SUPERFICIAL 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL EM GD2 

Para o balanço hídrico foram analisadas as seguintes situações: 

 

(1) Demandas frente à disponibilidade hídrica no que se refere ao limite de vazões 

outorgáveis definido pelo IGAM: 50% da Q7,10 

 

(2) Razão entre as demandas e a vazão média de longo termo (QMLT), segundo 

classificação estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2003): 

 < 5% - Excelente. Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é necessária. A 

água é considerada um bem livre. 

 5 a 10% - A situação é confortável, podendo ocorrer necessidade de gerenciamento 

para solução de problemas locais de abastecimento. 

 0 a 20% - Preocupante. A atividade de gerenciamento é indispensável, exigindo a 

realização de investimentos médios. 

 20% a 40% - A situação é crítica, exigindo intensa atividade de gerenciamento e 

grandes investimentos. 

 40% - A situação é muito crítica. 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

BALANÇO HÍDRICO SUPERFICIAL EM GD2 

Sub-bacia 

Disponibilidade 

Hídrica (m³/s) 
Demanda 

Total  

(m³/s) 

Balanço Hídrico (%) 

Demanda / Q7,10 Demanda / QMLT Q7,10 QMLT 

Alto Rio das Mortes 8,87 34,93 0,807 9,1% 2,3% 

Baixo do Alto Rio Grande 3,00 13,35 0,782 26,1% 5,9% 

Rio Jacaré 10,55 40,76 0,526 5,0% 1,3% 

Médio Rio das Mortes 4,24 18,15 0,336 7,9% 1,9% 

Baixo Rio das Mortes 5,54 23,03 0,228 4,1% 1,0% 

Ribeirão Barba de Lobo 2,28 10,48 0,018 0,8% 0,2% 

Rio Carandaí 2,83 12,66 0,087 3,1% 0,7% 

Rio do Cervo 4,99 20,96 0,164 3,3% 0,8% 

Rio dos Peixes 2,05 9,50 0,072 3,5% 0,8% 

Rio Elvas 3,76 16,33 0,043 1,1% 0,3% 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O balanço hídrico indicou uma situação muito confortável das demandas frente 

à disponibilidade hídrica na maioria das sub-bacias da UPGRH GD2, considerando 

tanto o limite de vazão máxima outorgável adotado pelo IGAM (50% da Q7,10) 

quanto os limites das classes definidas pela metodologia da ONU. 

 

  Na sub-bacia do Alto rio das Mortes, especialmente no município de Barbacena, 

concentra-se um grande número de usuários outorgados, sobretudo para fins 

industriais. Destaca-se também a demanda para o abastecimento humano deste 

município (o de maior população na UPGRH GD2). 

 

  Os estudos alertaram para a necessidade de uma gestão mais efetiva dos 

recursos hídricos na sub-bacia do Baixo do Alto Rio Grande, cujos resultados 

indicaram os maiores percentuais de demanda total em relação às vazões de 

referência de estiagem. Nesta sub-bacia concentra-se a maior quantidade de 

usuários outorgados pelo IGAM, sobretudo para fins industriais (extrações de 

areia e produção de cimento) e irrigação. Destaque também para a demanda 

para o abastecimento de Lavras (o 2º município mais populoso da UPGRH GD2). 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

SÍNTESE DO 

PROGNÓSTICO  

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

SÍNTESE DO PROGNÓSTICO 

Prognóstico: Projeção da situação futura da bacia com 

base no diagnóstico. Não é um instrumento de previsão, 

mas uma ferramenta de planejamento. 

 
DIAGNÓSTICO PROGNÓSTICO 

Cenário tendencial 

considera: 

 

•Evolução Demográfica 

•Desempenho dos setores 

econômicos. 

 

Cenários alternativos –  

a partir do tendencial:  

 

• Com maior pressão de 

demanda 

• Melhoria da gestão de 

recursos Hídricos 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

CENÁRIOS 

Horizonte de planejamento de 20 anos 

 Cenário Tendencial 

Pressupõe que a economia dos municípios da bacia evolui no mesmo ritmo das 

taxas de crescimento verificadas no cenário atual, refletindo, principalmente, o 

crescimento do mercado interno. Já é um cenário de desenvolvimento. 

Cenário Alternativos 

Com maior pressão de demanda :    

Melhoria da gestão dos recursos hídricos:    

Crescimento da economia acima da tendência atual. Aumento  da  demanda de  

 recursos hídricos mantidas as atuais condições de oferta. 

Situação de melhoria da gestão de recursos hídricos superficiais, basicamente, 

pelo aumento da eficiência dos processos produtivos e, especialmente, pela 

melhoria da eficiência das redes públicas de captação, tratamento e distribuição 

de água.  

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 

Demanda de retirada total do cenário tendencial na bacia (2010-2030). 

 

2,663
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3,121

2010 2015 2020 2025 2030

RETIRADA CENÁRIO TENDENCIAL Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

m
³/

s
 

Crescimento de 17,2% 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 

Demanda de retirada total e por tipo do cenário tendencial na bacia (2010-2030). 
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Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 

Demanda de retirada total do cenário tendencial por sub-bacia (2010-2030). 
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Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 

Demanda de retirada total do cenário com maior desenvolvimento na bacia (2010-2030). 
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RETIRADA CENÁRIO MAIOR DESENVOLVIMENTO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Crescimento de 20,6% 

m
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s
 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 

Demanda de retirada total nos cenários tendencial e com maior desenvolvimento (2010-2030). 
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Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

PROGNÓSTICO DO EUCALIPTO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

PLANO DE METAS  
E PROGRAMAS 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Diagnóstico/prognóstico Componente do plano 

Definição dos objetivos a perseguir 

Estabelecimento dos indicadores 

(parâmetros) de qualidade / 

disponibilidade (enquadramento) 

Seleção de programas e ações 

Definição do indicador do programa 

Estimativa do limite referência do indicador do programa 

Quantificação da metas executivas por bacia, 

unidades hidrológicas e municípios 

Estabelecimento dos horizontes de planejamento 

Definição custos totais e unitários 

Definição das metas financeiras 

PDRH – Rio das Mortes : Metas, Intervenções e Investimentos 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Componente 1: Usos Prioritários das Águas 

Componente 2: Qualidade da Água  

Componente 3: Sedimentos 

Componente 4: Disponibilidade de água 

Componente  5: Eventos Hidrológicos 

Componente 6: Águas Subterrâneas 

Componente 7: Desenvolvimento sustentável 

Componente 8: Sistema de gestão 

COMPONENTES 
Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Componente: Disponibilidade de Água 
Indicador do programa: 18.184,75 Matas Ciliares 

Recuperadas 

Limite Referência 

do Indicador (ha) 

Programa: Revitalização de nascentes e matas ciliares incluindo implantação de para animais 

nos trechos de classe Especial 

Unidades 

Hidrográficas 
Município 

Área do Município 

nas Unidades (Km²) 

%da área do 

Município nas 

Sub-bacias 

Manchas 

Urbanas nas 

Unidades 

Médio Rio das 

Mortes 

Cel. Xavier Chaves 94,80 100% x 163,662768 

Resende Costa 410,79 49% x 709,205328 

Ritápolis 252,79 100% x 436,434048 

Santa Cruz de Minas 2,00 100% x 1,8184752 

São João del Rei 958,50 72% x 1654,812432 

Tiradentes 52,67 100% x 90,92376 

Item 
Componentes 

do plano 
Objetivos do 

plano 
Item Programas Indicador 

Limite 
referência 

Área de 
abrangência do 

programa 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA DEFINIÇÃO DAS METAS 

HORIZONTE DE PLANEJAMENTO DAS METAS 

Exemplo de definição de limite referência do indicador do programa 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Ações pré-plano 10 Plano 20 Plano 30 Plano 40 Plano Meta Total  % 
do limite 

referência  
2014 Responsável Parceiros 2015-2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Programa Revitalização de nascentes e matas ciliares incluindo implantação de bebedouros para 

animais nos trechos de classe Especial -  BACIA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Programa Revitalização de nascentes e matas ciliares incluindo implantação de bebedouros para 

animais nos trechos de classe Especial - SUB-BACIAS 

INVESTIMENTOS TOTAIS POR SUB-BACIA 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

INVESTIMENTOS TOTAIS POR MUNICÍPIOS 

Programa Revitalização de nascentes e matas ciliares incluindo implantação de bebedouros para animais 

nos trechos de classe Especial - MUNICÍPIOS 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Componente 1: Usos Prioritários das Águas 

Componente 2: Qualidade da Água  

Componente 3: Sedimentos 

Componente 4: Disponibilidade de água 

Componente  5: Eventos Hidrológicos 

Componente 6: Águas Subterrâneas 

Componente 7: Desenvolvimento sustentável 

Componente 8: Sistema de gestão 

COMPONENTES 
Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

4.2-REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES E 

IMPLANTAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS EM TRECHOS 

DE CLASSE ESPECIAL  

 
 

 OBJETIVOS:  

 Reflorestar 18.184,75 hectares de nascentes e matas ciliares para 

aumentar a disponibilidade e qualidade das águas. 

 

 BENEFÍCIOS ESPERADOS: 

•Aumento da disponibilidade hídrica (quantidade e qualidade); 

•Contenção de erosões e de desmoronamentos em nascentes e matas 

ciliares;  

•Diminuição de assoreamentos nos cursos d’água;  

•Formação de corredores de biodiversidade conectando remanescentes 

florestais e as matas ciliares; 

•Criação de condições favoráveis à formação de microclimas locais e 

regionais. 

 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 METODOLOGIA:  

 

• Para garantir o sucesso da implantação da floresta ciliar, é necessário que o 

plantio seja realizado corretamente em todos os aspectos, como época do ano, 

espaçamento, profundidade das covas, mistura adequada do adubo, 

compactação da terra ao redor da muda, controle de formigas, entre outros. 

 

• Um dos grandes entraves à proteção efetiva das matas ciliares e demais APPs 

deve-se ao alto custo de implantação de cercas para o produtor rural.  Este 

programa deverá buscar parcerias e projetos de cercamento de nascentes e 

matas ciliares especialmente nos cursos d’água enquadrados como classe 

especial no âmbito da Bacia. Ao se cercar as nascentes, não haverá mais o 

acesso às águas pelo gado.  

 

• Como um atrativo aos produtores rurais, que os estimule a cercar suas 

nascentes e matas ciliares retirando o gado, está a distribuição de bebedouros 

e insumos hidráulicos para a instalação dos mesmos, possibilitando que os 

rebanhos recebam água sem que, no entanto, tenham acesso direto às áreas 

que devem ser protegidas.  

 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 METAS: 

 O programa é dividido em quatro planos:  

– 1° plano 20% da área total equivalentes a 2.727,72  hectares 

– 2° plano 25% da área total equivalentes a 4.546,13 hectares 

– 3° plano 35% da área total equivalentes a 6.364,66 hectares 

– 4° plano 20% da área total equivalentes a 4.546,13 hectares 

 

 VALOR TOTAL: R$ 87.734.600,00 

 

4.2-REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES E 

IMPLANTAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS EM TRECHOS 

DE CLASSE ESPECIAL  

 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Recursos da 

iniciativa privada 
Cobrança 

uso/consumo/poluição 

Financiamentos 

internos e externos 
Orçamentos 

públicos 

CBH – GD2 

-decisão- Plano de Aplicação 

dos Recursos 

Arrecadados 

Agência 

-execução- 

Estudos e 

pesquisas 

Manutenção da 

agência 

Instrumentos 

de gestão 

Investimentos 

Obras de 

interesse 

comum 

Saneamento 

municipal 

-água-esgoto-lixo- 

Proteção de 

mananciais e 

recuperação 

solos 

Sistemas de 

controle  

Poluição Rural e 

Industrial 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 ENGENHARIA FINANCEIRA DO PDRH – GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PDRH – GD2 

Item Componente Programas 

1º Plano - 

2013 – 2017  

2º Plano - 

2018 - 2022 

3º Plano - 

2023 - 2027 

4º Plano - 

2028 - 2032 
Plano Total  

 R$   R$   R$   R$   R$  

1.0 
Usos prioritários das 

águas 

1.1 - Melhoria dos serviços 

prestados e redução de 

perdas  

5.389.137,60 2.309.630,40 - - 7.698.768,00 

6.160.000,00 7.620.000,00 7.620.000,00 7.620.000,00 29.020.000,00 

228.000,00 - - - 228.000,00 
1.2 - Estudos, pesquisas e 

monitoramento dos 

ambientes aquaticos 
1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 5.360.000,00 

1.3 - Gestão da 

balneabilidade 76.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 306.000,00 

2.0 Qualidade de água 

2.1 - Tratamento do esgoto 

sanitário 367.634.908,27 114.366.943,18 - - 482.001.851,45 

2.2 - Tratamento dos 

resíduos sólidos domésticos. 

22.545.765,00 22.545.765,00 - - 45.091.530,00 

2.460.000,00 2.460.000,00 - - 4.920.000,00 

832.000,00 832.000,00 - - 1.664.000,00 

- - 8.049.720,00 8.049.720,00 16.099.440,00 
2.3 - Poluição de orígem 

agrícola 5.759.469,42 5.747.534,10 5.747.534,10 5.747.534,10 23.002.071,72 

2.4 - Poluição orgânica de 

orígem animal  5.759.469,42 5.747.534,10 5.747.534,10 5.747.534,10 23.002.071,72 

2.5 - Poluição industrial, 

minerária e serviços 276.950,00 241.400,00 241.400,00 241.400,00 1.001.150,00 

3.0 Sedimentos 

3.1 - Combate a erosão em 

estradas vicinais 7.600.250,00 7.577.500,00 7.577.500,00 7.577.500,00 30.332.750,00 

3.2 - Combate a erosão - 

Voçorocas 2.009.321,99 2.151.134,80 2.151.134,81 1.988.326,29 8.299.917,89 

4.0 Disponibilidade de água 

4.1 - Regularização de 

vazões           

4.2 - Reflorestamento de 

nascentes e matas ciliares 

incluindo implantação de 

bebedouros para animais 

nos trechos de classe 

Especial 

13.160.190,00 21.933.650,00 30.707.110,00 21.933.650,00 87.734.600,00 

4.3 - Monitoramento, 

avaliação e controle dos 

possíveis impactos do plantio 

do eucalipto no balanço 

hídrico 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Item Componente Programas 

1º Plano - 

2013 - 2017 

2º Plano - 

2018 - 2022 

3º Plano - 

2023 - 2027 

4º Plano - 

2028 - 2032 
Plano Total  

 R$   R$   R$   R$   R$  

5.0 
Eventos 

Hidrológicos 

5.1 - Rede de Observação 

Hidrológica (complementação) 
R$ 508.123,89 R$ 508.123,89 R$ 508.123,89 R$ 508.123,89 R$ 2.032.495,56 

5.2 - Produção cientifica sobre a 

situação dos recursos hídricos 
R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 1.200.000,00 

5.3 - Sistema de Previsão e Alerta 

de Enchentes 
R$ 152.500,00 R$ 305.000,00 R$ 305.000,00 R$ 152.500,00 R$ 915.000,00 

6.0 Aguas Subetrrâneas 

6.1 - Avaliação do potencial 

hidrogeológico e definição do 

tipo captação em função da 

demanda e sistema aquifero 

R$ 211.000,00  R$                           -     R$                          -     R$                          -    R$ 211.000,00 

6.2 - Monitoramento e 

enquadramento das águas 

subterrâneas 

R$ 477.400,00  R$                           -     R$                          -     R$                          -    R$ 477.400,00 

7.0 
Desenvolvimento 

sustentável 

7.1 - Reflorestamento com 

espécies nativas e fins 

economicos (incluindo a 

reflorestamento para lenha, para 

reformas do patrimonio e 

geração de renda)  

R$ 11.213.504,00 R$ 18.689.174,00 R$ 26.164.844,00 R$ 18.689.174,00 R$ 74.756.696,00 

7.2 - Apoio ao desenvolvimento 

sustentável do turismo 
R$ 980.000,00 R$ 2.520.000,00 R$ 1.092.000,00 R$ 4.200.000,00 R$ 8.792.000,00 

8.0 Sistema de gestão 

8.1 - Arranjo institucional  R$                            -     R$                           -     R$                          -     R$                          -     R$                             -    

8.2 - Capacitação e educação 

hidro-ambiental 
R$ 798.200,00 R$ 767.500,00 R$ 767.500,00 R$ 736.800,00 R$ 3.070.000,00 

8.3 - Monitoramento da qualidade 

de água para avaliação da 

condição - enquadramento 

R$ 30.470,00 R$ 30.470,00 R$ 30.470,00 R$ 30.470,00 R$ 121.880,00 

TOTAL GERAL R$ 455.963.159,60 R$ 218.129.859,47 R$ 98.486.370,90 R$ 84.999.232,38 R$ 857.578.622,35 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DO PDRH – GD2 

Item Componente Programas 

1º Plano - 

2013 – 2017  

2º Plano - 

2018 - 2022 

3º Plano - 

2023 - 2027 

4º Plano - 

2028 - 2032 
Plano Total  

 R$   R$   R$   R$   R$  

5.0 Eventos Hidrológicos 

5.1 - Rede de Observação 

Hidrológica (complementação) 508.123,89 508.123,89 508.123,89 508.123,89 2.032.495,56 

5.2 - Produção cientifica sobre a 

situação dos recursos hídricos 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

5.3 - Sistema de Previsão e Alerta 

de Enchentes 152.500,00 305.000,00 305.000,00 152.500,00 915.000,00 

6.0 Aguas Subetrrâneas 

6.1 - Avaliação do potencial 

hidrogeológico e definição do tipo 

captação em função da demanda e 

sistema aquifero 

211.000,00 - - - 211.000,00 

6.2 - Monitoramento e 

enquadramento das águas 

subterrâneas 
477.400,00 - - - 477.400,00 

7.0 
Desenvolvimento 

sustentável 

7.1 - Reflorestamento com espécies 

nativas e fins economicos (incluindo 

a reflorestamento para lenha, para 

reformas do patrimonio e geração 

de renda)  

11.213.504,00 18.689.174,00 26.164.844,00 18.689.174,00 74.756.696,00 

7.2 - Apoio ao desenvolvimento 

sustentável do turismo 980.000,00 2.520.000,00 1.092.000,00 4.200.000,00 8.792.000,00 

8.0 Sistema de gestão 

8.1 - Arranjo institucional 6.963.600,00 6.963.600,00 6.963.600,00 6.963.600,00 27.854.400,00 

8.2 - Capacitação e educação 

hidro-ambiental 798.200,00 767.500,00 767.500,00 736.800,00 3.070.000,00 

8.3 - Monitoramento da qualidade 

de água para avaliação da condição 

- enquadramento 
30.470,00 30.470,00 30.470,00 30.470,00 121.880,00 

TOTAL GERAL 462.926.759,59 225.093.459,47 105.449.970,90 91.962.832,38 885.433.022,34 

Total Geral R$ 885.433.022,34 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 INVESTIMENTOS POR PROGRAMA DO PDRH-GD2 

R$ 7.698.768,00 

R$ 29.020.000,00 

R$ 228.000,00 

R$ 5.360.000,00 

R$ 306.000,00 

R$ 482.001.851,45 

R$ 45.091.530,00 

R$ 4.920.000,00 

R$ 1.664.000,00 

R$ 16.099.440,00 

R$ 23.002.071,72 

R$ 23.002.071,72 

R$ 1.001.150,00 

R$ 30.332.750,00 

R$ 8.299.917,89 

0

R$ 87.734.600,00 

R$ 240.000,00 

R$ 2.032.495,56 

R$ 1.200.000,00 

R$ 915.000,00 

R$ 211.000,00 

R$ 477.400,00 

R$ 74.756.696,00 

R$ 8.792.000,00 

R$ 27.854.400,00 

R$ 3.070.000,00 

R$ 121.880,00 

R$ 0,00 R$ 100.000.000,00 R$ 200.000.000,00 R$ 300.000.000,00 R$ 400.000.000,00 R$ 500.000.000,00 R$ 600.000.000,00 

1.1.1 - Redução de perdas de água por ligação por dia. (SNIS - I051)

1.1.2 - Planos Municipais de Saneamento

1.1.3 - Desinfecção das águas de abastecimento de vilas e distritos

1.2 - Estudos, pesquisas e monitoramento dos ambientes aquáticos

1.3 - Gestão da balneabilidade

2.1 - Tratamento do esgoto sanitário

2.2.1 - Implantação de aterros sanitários

2.2.2 - Impalntação de UTC

2.2.3 - Implantação de coleta seletiva

2.2.4 - Recuperação de passivos ambientais de lixões

2.3 – Contenção da poluição de origem agrícola

2.4 - Contenção da poluição orgânica de origem animal

2.5 - Poluição industrial, minerária e serviços

3.1 - Combate a erosão em estradas vicinais

3.2 - Combate a erosão - Voçorocas

4.1 - Regularização de vazões

4.2 - Revitalização de nascentes e matas ciliares incluindo implantação de bebedouros para animais …

4.3 - Monitoramento, avaliação e controle dos possíveis impactos das florestas plantadas no balanço …

5.1 - Rede de Observação Hidrológica (complementação)

5.2 - Produção cientifica sobre a situação dos recursos hídricos

5.3 - Sistema de Previsão e Alerta de Enchentes

6.1 - Fontes alternativas de água subterrânea para abastecimento doméstico

6.2 - Gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos

7.1 - Reflorestamento com espécies nativas e fins econômicos (incluindo a reflorestamento para …

7.2 - Apoio ao desenvolvimento sustentável do turismo

8.1 - Arranjo institucional

8.2 - Capacitação e educação hidro ambiental

8.3 - Monitoramento da qualidade de água para avaliação da condição - enquadramento



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

 INVESTIMENTO TOTAL: R$ 885.433.022,34 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 RECURSOS TOTAIS POR PLANO 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO COM A COBRANÇA EM 20 ANOS:  R$ 15.424.040,00  

2% 

98% 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DA COBRANÇA 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

ENQUADRAMENTO 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

• O Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes, é um dos instrumentos da Política Nacional e Estadual dos 

Recursos Hídricos. 

 

• Visa assegurar qualidade de água compatível com os usos mais exigentes 

e diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações 

preventivas permanentes. 

 

• Deve estar baseado não necessariamente na condição de qualidade atual 

das águas, mas nos níveis que essas deveriam possuir para atender às 

necessidades da comunidade.  

ENQUADRAMENTO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Levantamento, 
aquisição e análise 

de dados secundários 
e sobrevôo 

Identificação de todos 
os usos em campo 

Levantamento de 
campo dos usos e da 
condição das águas 

de pontos de 
interesse. 

Avaliação da condição 
das águas através de 

sonda multiparâmetros 
“YSI Professional Plus” e 

da rede de 
monitoramento do IGAM 

Identificação das fontes 
de poluição, conflitos de 
uso e outros fatores de 

pressão sobre a 
qualidade das águas 

Definição dos usos 
preponderantes mais 

restritivos 

Modelagem 
matemática da 

condição futura dos 
corpos de água 

Ações necessárias 
para garantir as 
condições de 
qualidade e 

quantidade das águas 

Programa de 
efetivação 

Proposta de 
enquadramento em 

conformidade com os 
usos preponderantes 

mais restritivos e 
avaliação de 

desconformidades. 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 PONTOS DE CAMPO 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 HIDROGRAFIA COMPLETA E ENQUADRADA 

131 trechos enquadrados 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Classes = (Uso do solo 

+ Uso da água + 

Qualidade da Água) 

Uso das águas atual ou 

pretendidos identificados 
Usos do solo identificados 

CLASSE ESPECIAL 

Abastecimento para consumo 

humano sem tratamento ou 

simples desinfecção 

Pouca ou nenhuma antropização  

Vegetação altamente preservada 

Proteção das comunidades 

aquáticas 
Manutenção do corredor ecológico com UC 

Á preservação dos ambientes 

aquáticos em unidades de 

conservação de proteção integral 

Inserção em UC’s de conservação de 

proteção integral 

Pouca ou nenhuma pressão antrópica 

Topografia acidentada que dificulta a 

antropização 

CLASSE 1 

Abastecimento simplificado Baixa antropização 

Proteção das comunidades 

aquáticas 
Baixa pressão antrópica 

Recreação de contato primário 

Não identificação em campo de fatores 

irreversíveis que possam comprometer o 

uso conforme Resolução CONAMA Nº 274, 

de 29 de novembro 2000 

Condições que asseguram a qualidade das 

águas 

Irrigação de hortaliças Rotatividade de culturas  

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 METODOLOGIA PARA O ENQUADRAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA  



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Classes = (Uso do solo 

+ Uso da água) 
Uso das águas atual ou pretendidos 

identificados 
Usos do solo identificados 

CLASSE 2 

Abastecimento convencional Média antropização 

Recreação de contato primário 

Não identificação em campo de 

fatores irreversíveis que possam 

comprometer o uso conforme 

Resolução CONAMA Nº 274, de 29 

de novembro 2000 

Irrigação  
Identificação em campo de fatores 

que comprometam os usos mais 

restritivos 

CLASSE 3 
Recreação de contato secundário 

Não identificação em campo de 

fatores irreversíveis que possam 

comprometer o uso conforme 

Resolução CONAMA Nº 274, de 29 

de novembro 2000 

Dessedentação de animais  Alta pressão antrópica 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 METODOLOGIA PARA O ENQUADRAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA  
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Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral 

Pesca 

Dessedentação de animais 

Recreação de contato primário 

Abastecimento para consumo humano 

Proteção das comunidades aquáticas 

Irrigação 

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 

 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 USOS IDENTIFICADOS 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

Abastecimento industrial 

Lançamento de efluentes tratados 

Lançamento de efluentes não tratados 

Geração de energia 

Navegação 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 USOS IDENTIFICADOS 
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TRECHO  2- Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão Senhora das 

Dores até a confluência com o ribeirão Caieiro 

- Classe 2- 

Antônio 

Carlos 

Barbacena 

Alfredo 

Vaconcelos 

Ressaquinha Prados 

Tiradentes Dores do 

Campo 

Barroso 

Barbacena 

EXEMPLO DE TRECHO ENQUADRADO 

Sub bacia Alto Rio das Mortes 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 
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Ponto de captação para abastecimento 

doméstico e industrial da sede 

municipal da Barbacena. 

Lançamento de efluentes proveniente de 

indústria de laticínios diretamente no 

córrego Sol Brilhante. 

Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

TRECHO  2- Rio das Mortes , da confluência com o ribeirão Senhora das 

Dores até a confluência com o ribeirão Caieiro 

-Classe 2- 

EXEMPLO DE TRECHO ENQUADRADO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 
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TRECHO  2- Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão Senhora das Dores 

até a confluência com o ribeirão Caieiro 

-Classe 2- 

Ponto de lançamento de efluentes domésticos dos distritos de Ponte 

do Cosme e Colônia Rodrigues Silva (Barbacena). 
Fonte: Ecoplan-Lume-Skill, 2011. 

 

EXEMPLO DE TRECHO ENQUADRADO Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

MODELAGEM 

  Foi elaborado um modelo, composto por 

planilhas do Excel, específico para o GD1.  As 

planilhas base, as quais foram modificadas para o 

modelo em questão, vieram do QUAL-UFMG, o qual, 

por sua vez, é similar ao QUAL2-E, desenvolvido 

pela US Environmental Protection Agency (USEPA). 

 

 

 O objetivo geral da modelagem é avaliar os 

impactos do lançamento de cargas poluidoras, bem 

como analisar os cenários de intervenção e as 

medidas de controle ambiental necessárias dentro 

da bacia 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

Oxigênio Dissolvido – OD 

Série de Nitrogênio: orgânico, amoniacal, nitrito e 

nitrato 

Fósforo: orgânico e inorgânico 

Organismos indicadores de contaminação fecal: 

Coliformes Termotolerantes 

 



Aqui  vai o nome  geral  da apresentação 

MODELAGEM 
Parâmetro: 

Coliformes 
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SIG PLANO GD2 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 
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SIG_GD2 

Cartográfico 

Área Especial 

Bioma 

Enquadramento 

Geologia 

Geomorfologia 

Hidrogeologia 

Hidrografia 

Hidrologia 

Limite Estudo 

Limite Político 

Pedologia 

Qualidade da 
Água 

Sistema de 
Transporte 

Socioeconomia 

Uso do Solo 

Documentos 

Tabelas 

Manuais 

Padrão de 
Nomenclatura 

Legendas Mapas Mxd Raster 

Precipitação SRTM 

Declividade 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 SIG PLANO 

ArcGis 9.3 

Base de dados de acesso local 

Shapefile (.shp) 

Padrão de nomenclatura do IGAM 
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Cartográfico 

RecM_GD2_DNPM_11 

Tema_UnidadeTerritorial_Fonte_Ano 

Bacia Hidrográfica do 

Rio das Mortes : GD2 SIG PLANO 
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OBRIGADO 

WWW.PDRH-GD2.COM.BR 



 

À CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL DO CONSELHO ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS – CERH/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Relatório de Vista relativo à proposta de enquadramento dos cursos de água da 

UPGRH do rio das Mortes (GD2). 

 

O item em questão foi pautado para ser julgado na 79ª Reunião Extraordinária da 

Câmara Técnica Institucional e Legal do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 

CERH/MG, realizada no dia 20/08/2018. Na ocasião, foi requerida vista ao mesmo pelos 

representantes da FIEMG e FONASC. 

 

Analisando a proposta de enquadramento para a UPGRH rio das Mortes - GD2, na etapa 

de prognóstico, foram avaliados os impactos sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos advindos da implementação dos planos e programas de desenvolvimento 

previstos, considerando a realidade regional com horizontes de curto, médio e longo 

prazo. O horizonte temporal para o processo foi de 20 anos, elaborando-se os cenários 

para o ano de 2032, com resultados intermediários para os quinquênios 2017, 2022 e 

2027, coincidindo com os períodos previstos de revisões do Plano. 

 

Vale ressaltar que, o enquadramento dos corpos d’água deve seguir não apenas o 

disposto no Plano Diretor já aprovado. Este enquadramento deve ainda seguir os 

preceitos da legislação em vigor. Em Minas Gerais temos legislação referente a este fato, 

que é a Deliberação Normativa Conjunta COPAM-CERH nº 06, de 14 de setembro de 

2017, que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento de corpos de água 

superficiais.  

 

De acordo com o art. 4º da norma: 

 



 

“Art. 4º: A proposta de enquadramento deve conter as seguintes 

etapas: 

 

I - diagnóstico; 

II - prognóstico; 

III - propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e; 

IV - programa para efetivação.” 

 

No que se refere às propostas de metas para as alternativas de enquadramento, elas 

“poderão ser progressivas e intermediárias, até o alcance da meta final, em prazos 

determinados, numa perspectiva de curto, médio e longo alcance, de acordo com 

os dados relativos ao diagnóstico e prognóstico” (art. 7º, § 1º - grifos nossos). 

 

Destacamos ainda o art. 10, que determina que “Os órgãos estaduais de meio ambiente 

e de recursos hídricos deverão se articular para o cumprimento das metas intermediárias 

e final estabelecidas no enquadramento, especialmente quanto aos instrumentos de 

outorga de recursos hídricos e de licenciamento ambiental.” 

 

Ou seja, podemos dizer que a própria norma reconhece e afirma que, para os resultados 

esperados serem alcançados, as metas devem ser factíveis com a realidade dos corpos 

d’água a serem trabalhados. 

 

Desta forma, sugerimos o DEFERIMENTO do texto apresentado, desde que todas as 

exigências estabelecidas pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM-CERH nº 06, de 

14 de setembro de 2017, sejam cumpridas. 

 

 

É o Parecer. 

 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018. 

 

 

Denise Bernardes Couto 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG 
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Parecer de vista Fonasc – Enquadramento Rio das Mortes 

BH, 10 de setembro de 2018. 

A proposta do enquadramento do Rio das Mortes – GD2, trazida a essa câmara técnica 

institucional e legal (CTIL/CERH), chega de forma extemporânea após a emissão de 

novas normas a respeito do enquadramento estadual, e cerca de sete anos após o 

levantamento dos dados e do diagnóstico do Plano Diretor da UPGRH em questão, 

realizada pela Lume/Ecoplan em 2011 e 2012. 

É curioso que as informações trazidas ao julgamento das Câmaras Técnicas do CERH 

não tenham trazido qualquer atualização das informações físico-químicas e biológicas 

sobre as águas da bacia, tendo todavia se baseado essencialmente nos prognósticos 

feitos à época, e na perspectiva de adoção de tratamentos secundário e terciário de 

esgotos de cinco dos vários municípios da UPGRH. 

A presente proposta é baseada essencialmente no Cenário 4 do prognóstico da bacia e 

microbacias, cuja descrição é tão somente a seguinte: 

“1.6.2.6.4. CENÁRIO 04: TRATAMENTO PARA AS SEDES DE ANTÔNIO 

CARLOS, BARBACENA, RITÁPOLIS, SÃO JOÃO DEL REI E SANTA 

RITA DO IBITIPOCA.  
 

A Figura 279 ilustra o enquadramento geral para o ano de 2032, considerando 

o tratamento secundário de esgoto associado à lagoa de maturação para as 

sedes municipais que não atenderam ao enquadramento proposto, segundo a 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008.  

 

O cenário 04 foi modelado a fim de atender ao enquadramento proposto nos 

trechos em que o cenário 03 apresentava desconformidades, para tanto foram 

necessárias a adoção de métodos de tratamento de esgotos do tipo lagoas de 

maturação e infiltração lenta nos municípios de Antônio Carlos, Barbacena, 

Ritápolis, São João del Rei e Santa Rita do Ibitipoca. Neste cenário a qualidade 

das águas da bacia apresenta enorme melhoria, para todos os parâmetros 

estudados inclusive nos trechos que apresentaram desconformidade no Cenário 

03.” 

 

A figura 279 – vol. 3 da proposta de enquadramento do GD2 – representa o cenário 4 

acima citado, conforme o volume 3 da proposta de enquadramento. Ela é baseada ou 

baseou a figura 4 do Resumo Executivo do PDRH-GD2 a seguir apresentada e objeto de 

apresentação da Gerência de Planos de Bacia trazida a esta CTIL.  
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Figura 279 – Modelagem Geral para Bacia do Rio das Mortes – GD2 – Cenário 4 – 

Tratamento secundário mais terciário 

 

 

Figura 4 - Proposta de Enquadramento da bacia do Rio das Mortes aprovada pelo CBH 

(Resumo Executivo do DO PDRH RIO DAS MORTES – CONSÓRCIO ECOPLAN-

LUME-SKILL, pg. 21. 
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Como se pode observar vários cursos principais propostos como Classe 2 são 

alimentados a montante e a jusante por distintos tributários identificados como Classe 1.  

Ao lermos a descrição de vários trechos classificados como Classe 2, observamos que 

se referem a locais impactados por lançamento de esgotos in natura àquela época, o que 

em primeiro lugar pode ter sido alterado desde então. Não há uma relação das ETEs 

implantadas ou em implantação na região desde 2011, e tampouco dos resultados que 

elas introduziram na qualidade das águas dos rios em questão. 

Da mesma forma assusta-nos o enorme trecho enquadrado na classe 3 – precedente 

muito preocupante que pode estar anunciando uma nova era de degradação das águas no 

estado. Fica claro quer na DN 06/2017, mas especialmente nas leis 9433/97 e 13199/99, 

que o enquadramento deve se prestar à economia do tratamento da poluição e à 

melhoria da qualidade das águas. Nota-se a precariedade da proposta de enquadramento 

nesta classe ao salientar que “devem ser feitos estudos mais detalhados para estes 

trechos, visando identificar as medidas de controle ambiental que lhe são mais 

adequadas”.  

 

Da forma como foi feito o presente enquadramento, com pouca mobilização social na 

bacia do Rio das Mortes, conforme se verifica no volume 4 da proposta de 

enquadramento anexada ao processo(vide fotos e considerações finais a seguir), a 

presente proposta é, assim, bastante temerária e pode criar um fato consumado na região 

fortemente impactante para sua vocação turística e agrícola. 
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Por esta razão, entendemos que o processo deve ser devolvido ao CBH GD2 para 

complementação das informações e atualização dos dados, decorridos seis a sete anos 

dos estudos realizados – essa será a forma mais segura de evitar que uma economia 

indevida seja propiciada às empresas ou serviços de saneamento locais bem como a 

outros usuários que porventura poderão retardar suas obrigações técnicas e logísticas e 

responsabilidade ambiental e hídrica, e se beneficiar do baixo enquadramento das águas 

desta bacia. 

Atenciosamente, 

 

Gustavo T. Gazzinelli 

Conselheiro Fonasc na CTIL/CERH 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

Minuta de Deliberação Normativa

DELIBERAÇÃO NORMATIVA 
CERH N.º ____, DE _____ DE ____________ DE 2018.

Dispõe  sobre  o  enquadramento  dos corpos de  água  da  Bacia
Hidrográfica do Rio das Mortes - UPGRH GD2. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG, órgão deliberativo e normativo central
do  Sistema  Estadual  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  -  SEGRH-MG, no  uso  de  suas
competências que lhe confere o Art. 41, inciso X, da Lei 13.199 de 25 de janeiro de 1999 e o Art.
3º, inciso XVI, do Decreto 46.501, de 05 de maio de 2014 e

Considerando que  o Enquadramento  dos  Corpos  de  Águas  em  Classes,  segundo  seus  Usos
Preponderantes, é instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos previsto pelo art. 9º, inciso
IV, da Lei 13.199, de 25 de janeiro de 1999 e que, de acordo com o art. 16, incisos I e II, visa
assegurar  qualidade  de  água  compatível  com os  usos  mais  exigentes  e  diminuir  os  custos  de
combate à poluição da água, mediante ações preventivas permanentes;

Considerando que a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos deve respeitar a classe em que
o corpo d'água for enquadrado conforme estabelecido pelo art. 35, inciso III, do Decreto 41.578, de
08 de março de 2001, que regulamenta a Política Estadual de Recursos Hídricos;

Considerando  que  a  Deliberação  Normativa  CERH-MG  n.º  06,  de  04  de  outubro  de  2002,
estabelece as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais;

Considerando que a Deliberação Normativa Conjunta do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM e do Conselho Estadual  de Recursos Hídricos  -  CERH-MG nº 01,  de 05 de maio de
2008, dispõe  sobre  a  classificação  dos  corpos  de  água  e  diretrizes  ambientais  para  o  seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes;

Considerando que a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH n.º 91, de 5 de
novembro de 2008, dispõe sobre os procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água
superficiais e subterrâneos, estabelecendo em seu art. 3º que a proposta de enquadramento deverá
ser  desenvolvida  em  conformidade  com  o  Plano  de  Recursos  Hídricos  da  bacia  hidrográfica,
preferencialmente durante a sua elaboração, contendo diagnóstico, prognóstico, propostas de metas
relativas às alternativas de enquadramento e programa para efetivação;

Considerando que a  Proposta de Enquadramento dos Corpos de Água da Bacia Hidrográfica do Rio
das Mortes foi desenvolvida durante a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica, sendo apresentada e discutida nas reuniões públicas de  31 de maio  e 1 de junho  de
2012, respectivamente, nos municípios de Lavras e São João Del Rei e deliberada pelo Comitê da
Bacia Hidrográfica Vertentes do Rio Grande em sua reunião de 25 de outubro de 2013;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

Considerando a aprovação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das
Mortes  na  27ª  Reunião  Ordinária  da  Câmara  Técnica  de  Planos  de  Recursos  Hídricos  –
CTPLAN/CERH-MG, realizada em 11 de abril de 2014;

Considerando a aprovação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das
Mortes na 89ª Reunião Ordinária do plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos CERH-
MG, realizada em 16 de setembro de 2014;

DELIBERA:

Art.  1º -  Os  corpos de  água  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Mortes ficam enquadrados  da
seguinte forma:

1. SUB-BACIA ALTO RIO DAS MORTES

TRECHO 1 - Rio das Mortes, das nascentes até a confluência com o ribeirão Senhora das Dores,
incluem-se os córregos das Areias e Cachimbeiro: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.6162, y = -21.2083; coordenada final: x =-43.6384 , y = -21.2205

TRECHO 2 - Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão Senhora das Dores até a confluência
com o ribeirão Caieiro: Classe 2
Coordenada inicial: x = -43.6384 , y = -21.2205; coordenada final: x = -43.9201, y = -21.2234

TRECHO 3 - Rio das Mortes, da confluência com o ribeirão Caieiro até a confluência com rio
Elvas: Classe 3
Coordenada inicial: x = -43.9201, y = -21.2234  ; coordenada final: x = -44.1728, y = -21.1313

TRECHO 4 - Ribeirão Senhora das Dores, das nascentes até a o ponto de lançamento da ETE do
distrito de Senhora das Dores (Barbacena), inclui-se o córrego Grota das Pedras: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.6963, y = -21.1877;  coordenada final: x= -43.6431  , y = -21.1975  

TRECHO 5 - Ribeirão Senhora das Dores, do ponto de lançamento da ETE do distrito de Senhora
das Dores (Barbacena) até a confluência com o Rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x = -43.6431, y = -21.1975 ; coordenada final: x = -43.6384, y = -21.2205

TRECHO 6 - Ribeirão Sapateiro, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe 1
Coordenada inicial: x =   -43.6180, y = -21.3410 ; coordenada final: x = -43.6670, y = -21.2485

TRECHO 7 - Córrego Torres e seus afluentes, das nascentes a confluência com o rio das Mortes. 
Classe 1
 Coordenada inicial: x = -43.6520  , y =-21.3459; coordenada final: x = -43.6858, y = -21.2692

TRECHO 8 - Córrego Pinheiro Grosso, das nascentes até o início do perímetro urbano do distrito
de Pinheiro Grosso (Barbacena).Classe 1

2
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Coordenada inicial: x = -43.6970, y = -21.1848; coordenada final: x = -43.7083, y = -21.1907

TRECHO  9 -  Córrego  Pinheiro Grosso  e  seus afluentes,  do perímetro  urbano  do distrito  de
Pinheiro Grosso até a confluência com Rio das Mortes. Classe 2
Coordenada inicial: x = -43.7083,  y =-21.1907; coordenada final: x = -43.7331, y = -21.2664

TRECHO 10 - Córrego Santa Teresa, das nascentes até o início do perímetro urbano do distrito de
Pinheiro Grosso (Barbacena): Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.6980, y = -21.1935; coordenada final: x = -43.7083, y = -21.1907

TRECHO  11 -  Córrego  Santa Teresa,  do perímetro  urbano  do distrito  de  Pinheiro Grosso
(Barbacena) até a confluência com o Córrego Pinheiro Grosso: Classe 2
Coordenada inicial: x = -43.7083, y =-21.1907  ; coordenada final: x = -43.7113, y = -21.2008

TRECHO 12 – Ribeirão Bandeirinha, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento
público da sede de Antônio Carlos: Classe 1
Coordenada inicial: x =  -43.7274, y = -21.4198  ; coordenada final: x =-43.742  , y = -21.332

TRECHO  13 –  Ribeirão Bandeirinha,  do ponto  captação  até a  confluência  com  o rio  das
Mortes: Classe 2
Coordenada inicial : x =  -43.742   , y = -21.332  ; coordenada final: x = -43.7672  , y = -21.2988

TRECHO  14 -  Ribeirão  Curral Novo,  das  nascentes  até  a confluência  com o rio  das  Mortes,
incluem-se os córregos Olhos D'água e Barreiro:   Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.7717, y =-21.4916; coordenada final: x =-43.8161, y = -21.2796

TRECHO 15 - Córrego Caeté, das nascentes até a confluência com o ribeirão Caieiro: Classe 1
Coordenada inicial: x =-43.7257  , y =-21.1863  ; coordenada final: x = -43.7809, y = -21.1959

TRECHO 16 - Ribeirão Caieiro, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe 3
Coordenada inicial: x = -43.7692, y =-21.2099; coordenada final: x = -43.7809, y = -21.1959

TRECHO 17 - Córrego da Invejosa, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe
1
Coordenada inicial: x = -43.9544, y =-21.2741  ; coordenada final: x = -43.9513, y = -21.2159

TRECHO 18 – Córrego Cangalheiro, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe
1
Coordenada inicial: x = -43.9222, y = -21.1871  ; coordenada final: x = -43.9777, y = -21.1775

TRECHO 19 - Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira e seus afluentes, das nascentes até
o início do perímetro urbano da sede municipal de Alfredo Vasconcelos: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.6429, y = -21.0938; coordenada final: x = -43.7610  , y = -21.1415
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TRECHO  20 -  Ribeirão do Loures ou Alberto Dias ou Bandeira, do perímetro urbano da sede
municipal de Alfredo Vasconcelos até a confluência com o rio das Mortes, inclui-se o córrego Pinga
Fogo: Classe 2
Coordenada inicial: x =43.7610, y == -21.1415  ; coordenada final: x = -44.0004, y = -21.1546
TRECHO  21 –  Ribeirão Ressaquinha,  das  nascentes  até  o início  do  perímetro urbano  de
Ressaquinha: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.7338, y = -21.0676; coordenada final: x = -43.7573, y = -21.0587

TRECHO  22 –  Ribeirão Ressaquinha,  do perímetro  urbano de Ressaquinha  até  a confluência
ribeirão Loures ou Alberto Dias ou Bandeira: Classe 2
Coordenada inicial: : x = -43.7573, y = -21.0587; coordenada final: x =-43.9103, y = -21.1250

TRECHO  23 -  Córrego  Boa Esperança,  das  nascentes  até  a confluência  com  o ribeirão
Ressaquinha: Classe 1
Coordenada inicial: x =-43.7429, y =-21.0780; coordenada final: x =-43.7637, y = -21.0640

TRECHO 24 - Córrego Bela Vista, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe 1
Coordenada inicial: x =-44.0604, y =-21.1519; coordenada final: x = -44.0604, y = -21.1195

TRECHO 25 - Ribeirão do Patusca, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes, incluem-
se os córregos Cachoeira e Matias ou da Cachoeirinha: Classe 2
Coordenada inicial: x =-43.9802, y =-21.0686; coordenada final: x = -44.0621, y = -21.1167

TRECHO 26 - Córrego Caxambu, das nascentes até a confluência com ribeirão do Patusca: Classe
1
Coordenada inicial: x =-43.9784, y = -21.0538; coordenada final: x = -44.0338, y = -21.1064

TRECHO 27 - Ribeirão do Pinhão, das nascentes até a confluência com rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x =-44.2581, y = -20.9177; coordenada final: x = -44.2868, y = -20.9191

TRECHO  28 -  Córrego  Pau do Angu,  das  nascentes  até  o início  do  povoado rural  Bichinho
(Prados): Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.1422, y = -21.0904 ; coordenada final: x = -44.1358, y = -21.0934

TRECHO 29 - Córrego Pau do Angu, do povoado rural Bichinho (Prados) até a confluência com o
rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.1358, y = -21.0934; coordenada final: x = -44.1218, y = -21.1172

TRECHO  30 -  Córrego  Palmital, das  nascentes  até  a confluência  com  o córrego  Pau  do
Angu: Classe Especial
Coordenada inicial: x = -44.1107 , y = -21.0648  ; coordenada final: x = -44.1123, y = -21.1037

TRECHO  31 -  Córrego  do Engenho,  das nascentes  até  a confluência  com o córrego  Pau  do
Angu: Classe Especial
Coordenada inicial: x = -44.1389 , y = -21.0753  ; coordenada final: x = -44.1245 , y = -21.0905
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TRECHO  32 -  Córrego Santo Antônio,  nascentes inseridas na Reserva Ecológica Libélulas  da
Serra São José: Classe Especial
Coordenada inicial: x =-44.1467, y =-21.0748; coordenada final: x = 44.1645, y = -21.0991

TRECHO 33 - Córrego Santo Antônio, do limite da Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José
até o início do perímetro urbano da sede municipal de Tiradentes: Classe 1
Coordenada inicial: x = 44.1645, y = -21.0991; coordenada final: x = -44.1755, y = -21.1088

TRECHO 34 - Córrego Santo Antônio, do perímetro urbano de Tiradentes até a confluência com o
rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.1755, y = -21.1088; coordenada final: x = -44.1703, y = -21.1159

2. SUB-BACIA DO RIO CARANDAÍ

TRECHO  35 -  Rio Carandaí,  das nascentes até  o início do perímetro urbano do município de
Carandaí, inclui-se o córrego Ibaté: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.7292 , y = -21.0703  ; coordenada final: x = -43.7929, y = -20.9528

TRECHO 36 - Rio Carandaí, da confluência com o córrego Ibaté até a confluência com o rio das
Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: -43.7929, y = -20.9528; coordenada final: x =-44.2461, y = -21.1002

TRECHO 37 - Córrego do Vau, das nascentes até a confluência com rio Carandaí: Classe 1
Coordenada inicial: x =-43.7960, y =-21.0216; coordenada final: x =-43.8377, y = -20.9556

TRECHO  38 -  Córrego  Vargem  da Pedra,  das  nascentes  até  o ponto  de  captação para
abastecimento público do distrito de Pedra do Sino (Carandaí): Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.8213 , y =-20.8750; coordenada final: x = -43.8261 , y = -20.8980

TRECHO  39 - Córrego Vargem da Pedra, do ponto de captação para abastecimento público do
distrito de Pedra do Sino (Carandaí) até a confluência com Rio Carandaí: Classe 2
Coordenada inicial: x = -43.8261 , y = -20.8980 coordenada final: x =-43.8711, y = -20.9170

TRECHO 40 - Córrego dos Melos, das nascentes até a confluência com Rio Carandaí: Classe 1
Coordenada inicial: x =-43.9669, y = -20.9037; coordenada final: x = -43.9539, y = -20.9555

TRECHO 41 - Córrego Cachoeira, das nascentes até a confluência com o rio Carandaí. Inclui-se o
Córrego do Capote: Classe 1
Coordenada inicial: x =-43.8431, y = -21.0180; coordenada final: x = -43.9625, y = -20.9687

TRECHO 42 - Córrego Quataguá ou Guataguá, das nascentes até a confluência com Rio Carandaí,
inclui-se o córrego do Arame: Classe 1
Coordenada inicial: x =-43.9810 , y =-20.9168; coordenada final: x = -44.0230, y = -20.9928

TRECHO  43 - Córrego do Ribeiro e seus afluentes, das nascentes até a confluência com o rio
Carandaí : Classe 1
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TRECHO 44 - Córrego Tanque Grande, das nascentes até a confluência com o córrego do Ribeiro,
inclui-se o córrego Bom Jesus: Classe 2 
Coordenada inicial: x = -44.0787, y = -20.9200; coordenada final: x = -44.0694, y = -20.9576

TRECHO  45 -  Córrego da Várzea ou do Pinheiro,  das nascentes  até  a confluência com o rio
Carandaí: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.0723, y = -21.0473; coordenada final: x = -44.1344, y = -21.0236

TRECHO  46 -  Córrego da Várzea ou do Pinheiro, afluentes  da margem esquerda inserida  na
Reserva Ecológica Libélulas da Serra São José: Classe Especial
Coordenada inicial: x == -44.1350, y =-21.0635; coordenada final: x = -44.1234, y = -21.0361

TRECHO 47 - Córrego da Água Santa, das nascentes até o ponto de captação do Parque das águas
e balneário Ministro Gabriel Passos (Estância da Água Santa): Classe Especial
Coordenada inicial: x = -44.2022, y =-21.1015; coordenada final: x = -44.2017, y = -21.0970

TRECHO  48 - Córrego da Água Santa, do ponto de captação do Parque das águas e balneário
Ministro Gabriel Passos (Estância da Água Santa) até a confluência com Rio Carandaí: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.2017, y = -21.0970 ;  coordenada final: x = -44.2228, y = -21.0693

3. SUB-BACIA DO RIO ELVAS

TRECHO 49 - Rio Elvas, das nascentes até o início do perímetro urbano de Ibertioga.: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.8203, y = -21.5485; coordenada final: x = -21.4468, y = -43.9537

TRECHO  50 -  Rio  Elvas,  do perímetro  urbano de Ibertioga  até  a confluência  com o rio  das
Mortes: Classe 2
Coordenada inicial:  x = -21.4468, y = -43.9537; coordenada final: x = -43.9756, y = -21.4296

TRECHO  51 -  Córrego Santa Rita, das  nascentes  até  a o  perímetro  urbano de  Santa  Rita  do
Ibitipoca: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.9034, y = -21.6040; coordenada final: x = , -43.9132, y = -21.57140

TRECHO  52 -  Córrego  Santa  Rita, do  perímetro  urbano de  Santa  Rita  do Ibitipoca  até  a
confluência com o Rio Elvas: Classe 2
Coordenada inicial: x = , -43.9132, y = -21.57140; coordenada final: x = -43.9273, y = -21.5052

TRECHO 53 - Córrego do Leme, das nascentes até a confluência com rio Elvas: Classe 1
Coordenada inicial: x = -43.9922, y = -21.4685 ; coordenada final: x = -43.9756, y = -21.4296

TRECHO 54 – Córrego Evangelista, das nascentes até a confluência com o rio Elvas: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.0425, y = -21.1970; coordenada final: x = -44.0811, y = -21.1983

TRECHO 55 - Ribeirão da Onça, das nascentes até a confluência com rio Elvas: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.0955, y = -21.4285  ; coordenada final: x = -44.0987, y = -21.2071
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TRECHO 56 - Córrego da Cancela ou Capão Redondo, das nascentes até a confluência com o rio
Elvas: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.0755, y = -21.1795; coordenada final: x = -44.1218, y = -21.1791

4. SUB-BACIA DO MÉDIO RIO DAS MORTES

TRECHO 57 - Rio das Mortes, da confluência com o rio Elvas até a confluência com o rio dos
Peixes: Classe 3
Coordenada inicial: x = -44.1728, y = -21.1313; coordenada final: x = -44.5387, y = -21.0879

TRECHO 58 - Ribeirão da Água Limpa, das nascentes até o início do perímetro urbano da sede de
São João Del Rei: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.1957, y = -21.2535; coordenada final: x = -44.2621, y = -21.1536

TRECHO 59 - Ribeirão da Água Limpa, do início do perímetro urbano de São João Del Rei até a
confluência com o rio das Mortes: Classe 3
Coordenada inicial: x = -44.2621, y = -21.1536; coordenada final: x = -44.2405, y = -21.1192

TRECHO 60 - Córrego Rio Acima, das nascentes até a confluência com o córrego Altamiro Braga,
inclui-se o córrego Altamiro Braga: Classe 1
Coordenada inicial: x =, -44.2576, y = -21.1866; coordenada final: x = -44.2667, y = -21.1565

TRECHO 61 - Córrego Rio Acima, da confluência com o córrego Altamiro Braga até o início da
sede urbana de São João Del Rei: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.2667, y = -21.1565; coordenada final: x = -44.2621, y = -21.1536 

TRECHO 62 - Córrego Rio Acima, do início da sede urbana de São João Del Rei até a confluência
com o ribeirão da Água Limpa: Classe 3
Coordenada inicial: x = -44.2621, y = -21.1536 ; coordenada final: x = -44.2456, y = -21.1261

TRECHO 63 - Córrego do Porto, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento público
da sede de Santa Cruz de Minas: Classe Especial
Coordenada inicial: x = -44.2065, y = -21.1086; coordenada final: x = -44.22105, y = -21.11392

TRECHO 64 - Córrego do Porto, do ponto de captação até a confluência com o rio das Mortes:
Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.22105, y = -21.11392; coordenada final: x = -44.2399, y = -21.1159

TRECHO  65 -  Ribeirão  São Francisco  Xavier, das  nascentes  até  o ponto  de  captação para
abastecimento público da sede municipal de São João Del Rei: Classe Especial
Coordenada inicial: x = -44.2852, y = -21.1254; coordenada final: x = -44.2691, y = 21.1246

TRECHO 66 - Ribeirão São Francisco Xavier, do ponto de captação para abastecimento público da
sede municipal de São João Del Rei até a confluência com o rio das Mortes: Classe 1
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Coordenada inicial: x = -44.2691, y = 21.1246;  coordenada final: x = -44.2516, y = -21.0996

TRECHO 67 - Rio Santo Antônio e seus afluentes, das nascentes até a confluência com o ribeirão
do Pinhão: Classe 1

TRECHO 68 - Rio Santo Antônio e seus afluentes, da confluência com o ribeirão do Pinhão até a
confluência com o ribeirão Mosquito ou das Coroas: Classe 2
Coordenada inicial: x =-44.2868 , y =-20.9191; coordenada final: x =-44.2610, y = -21.0458

TRECHO 69 - Córrego da Praia, das nascentes até a confluência com o rio Santo Antônio. Inclui-
se o córrego sem nome na nascente do córrego da Praia: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.3027, y = -21.0255; coordenada final: x = -44.2791, y = -21.0170

TRECHO  70 -  Córrego do Tijuco, das  nascentes  até  o ponto  de captação para abastecimento
público da sede municipal de Resende Costa: Classe Especial
Coordenada inicial: x = -44.2248, y = -20.8680; coordenada final: x = -44.235, y = -20.909

TRECHO 71 - Córrego do Quilombo, da captação para abastecimento público da sede municipal
de Resende Costa até a confluência da confluência com o ribeirão do Mosquito ou das Coroas,
inclui-se o córrego do Tijuco: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.235, y = -20.909 coordenada final: x = -44.1929, y = -20.9181

TRECHO 72 - Ribeirão do Mosquito ou das Coroas, da confluência com o córrego do Quilombo
até o início do perímetro urbano de Coronel Xavier Chaves, inclui-se o córrego Barradão: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.1929, y = -20.9181; coordenada final: x = -44.2171, y = -21.0158

TRECHO  73 – Ribeirão do Mosquito ou das Coroas,  do perímetro urbano de Coronel Xavier
Chaves até a confluência com o rio Santo Antônio: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.2171, y = -21.0158; coordenada final: x = -44.2610, y = -21.0458

TRECHO 74 - Rio Santo Antônio, da confluência com o ribeirão Mosquito ou das Coroas até a
confluência com o rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x =-44.2202, y = -21.0180; coordenada final: x = -44.2749, y = -21.0578 

TRECHO 75 - Córrego do Paiol, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x =-44.3202, y =-21.0218; coordenada final: x =-44.3202, y = -21.0648

TRECHO 76 – Ribeirão do Espraiado,  das nascentes até a confluência com o rio das Mortes:
Classe 1
Coordenada inicial: x =-44.3430 , y = -20.9863; coordenada final: x = -44.3762, y = -21.0814

5. SUB-BACIA DO RIBEIRÃO BARBA DE LOBO

TRECHO 77 - Rio das Mortes Pequeno, das nascentes até o início do perímetro urbano do distrito
Rio das Mortes (São João Del Rei), inclui-se o ribeirão da Barba de Lobo: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.1365, y = -21.3720; coordenada final: x = -44.3312  , y = -21.1936
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TRECHO 78 - Rio das Mortes Pequeno, do perímetro urbano do distrito Rio das Mortes (São João
Del Rei) até a confluência com o rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.3312, y = -21.1936; coordenada final: x = -44.5005, y = -21.1000

TRECHO 79 -  Ribeirão dos Carneiros,  das nascentes até  a confluência  com o rio  das Mortes
Pequeno: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.3789, y = -21.2516; coordenada final: x = -44.4098, y = -21.1461

TRECHO 80 - Ribeirão da Lagoa Verde, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes
Pequeno, inclui-se o córrego do Gambá: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.4189, y = -21.2335; coordenada final: x = -44.4240, y = -21.1482

6. SUB-BACIA DO RIO DOS PEIXES

TRECHO 81 - Rio do Peixe e seus afluentes, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes:
Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.4079, y = -20.7783  ; coordenada final: x = -44.5387 , y = -21.0879

TRECHO 82 - Ribeirão Sujo, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento público da
sede municipal de São Tiago: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.5129, y = -20.8532; coordenada final: x = -44.500  , y = -20.898

TRECHO 83 - Ribeirão Sujo, do ponto de captação para abastecimento público da sede municipal
de São Tiago até a confluência com o rio do Peixe: Classe 2
Coordenada inicial : x =-44.500  , y = -20.898; coordenada final: x = -44.4691, y = -20.9487

TRECHO 84 - Ribeirão do Macuco ou da Fábrica, das nascentes até a confluência com o rio do
Peixe: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.5749, y = -20.8632; coordenada final: x = -44.4923, y = -21.0299
7. SUB-BACIA DO BAIXO RIO DAS MORTES

TRECHO  85 - Rio das Mortes, da confluência com o rio do Peixe até a confluência com o rio
Grande no reservatório da Usina Hidrelétrica Funil: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.5387, y = -21.0879; coordenada final: x = -44.8795, y = -21.1557

TRECHO 86 - Ribeirão do Amaral ou da Canjica, das nascentes até o confluência com o rio das
Mortes: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.5878, y = -21.1729; coordenada final: x = -44.5809, y = -21.1031

TRECHO 87 - Córrego do Tanque, das nascentes até a confluência com o rio das Mortes: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.5698, y = -21.0717; coordenada final: x = -44.5820, y = -21.0878

TRECHO 88 - Córrego Vargem Grande, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento
público da sede do distrito de Mercês de Água Limpa (São Tiago): Classe 1
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Coordenada inicial: x = -44.6100, y = -21.0019 ; coordenada final: x = -44.6026, y = -21.0327

TRECHO 89 - Ribeirão do Capão, da captação para abastecimento público da sede do distrito de
Mercês de Água Limpa (São Tiago) até a confluência com o rio das Mortes, inclui-se o córrego
Vargem Grande: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.6026, y = -21.0327; ; coordenada final: x = -44.5938, y = -21.0801

TRECHO 90 - Córrego da Água Suja, das nascentes até o início do perímetro urbano de Ibituruna:
Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.7621, y = -21.1734; coordenada final: x = -44.7599, y = -21.1583

TRECHO 91 - Córrego da Água Suja, do perímetro urbano de Ibituruna até a confluência com o
rio das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.7599, y = -21.1583; coordenada final: x = -44.7430, y = -21.1397

TRECHO 92 - Ribeirão Fundo, das nascentes até a confluência com o rio Pirapetinga, inclui-se o
córrego do Açude: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.7248 , y = -20.9834; coordenada final: x = -44.7930, y = -21.0132

TRECHO 93 - Rio Pirapetinga, da confluência com o ribeirão Fundo até a confluência com o rio
das Mortes: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.7930, y = -21.0132; coordenada final: x = -44.7949, y = -21.1054

8. SUB-BACIA DO BAIXO DO ALTO RIO GRANDE

TRECHO  94 -  Rio  Grande,  da confluência  com o rio  das  Mortes  até  o final  da  unidade  de
planejamento GD2, inclui-se o reservatório UHE Funil: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.8795, y = -21.1557; coordenada final: x = -45.1579, y = -21.1425

TRECHO  95 -  Córrego Pirapum, das nascentes até a confluência com o reservatório do Funil,
inclui-se o córrego Santa Cruz: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.9806, y = -21.1609; coordenada final: x = -44.9041, y = -21.1708

TRECHO  96 –  Ribeirão Itapecerica,  das nascentes  até  a confluência  com o reservatório UHE
Funil, incluem-se os ribeirões Grande ou da Capoeira, do Oeste e da Gurita e o córrego da Baliza:
Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.0144, y = -20.9997; coordenada final: x = -44.9503, y = -21.1104

TRECHO 97 - Ribeirão dos Pimentas, das nascentes até a confluência com o reservatório UHE
Funil: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.0446, y = -21.0450; coordenada final: x = -44.9627, y = -21.1217

TRECHO 98 - Córrego da Mutuca, das nascentes até a confluência com o rio Grande, inclui-se o
córrego da Cafua: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.9796, y = -21.1665; coordenada final: x = -45.0480, y = -21.1657
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TRECHO 99 - Ribeirão Vermelho, das nascentes até a confluência com o rio Grande: Classe 2
Coordenada inicial: x =  -44.9545,  y = -21.2543; coordenada final: x = -45.0568, y = -21.1930

TRECHO  100 -  Ribeirão  da  Água Limpa,  das nascentes  até  o ponto  de  captação para
abastecimento público da sede municipal de Lavras: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.9969, y = -21.3256; coordenada final : x = - 45.056, y = -21.187

TRECHO  101 -  Ribeirão  da  Água Limpa,  do ponto de captação  até  a confluência  com o rio
Grande: Classe 2
Coordenada inicial: x = -45.056, y = -21.187; coordenada final: x = -45.1068  , y = -21.1712

TRECHO 102 - Ribeirão Maranhão, das nascentes até a confluência com o rio Grande: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.1024, y = -21.3285; coordenada final: x = -45.1303, y = -21.1708

9. SUB-BACIA RIO DO CERVO

TRECHO 103 - Rio do Cervo, das nascentes até a confluência com o córrego do Algodão: Classe
1
Coordenada inicial: x = -44.9284, y = -21.6288; coordenada final: x = -45.0553, y = -21.5403

TRECHO 104 - Rio do Cervo, da confluência com o córrego do Algodão até a confluência com o
rio Grande: Classe 2
Coordenada inicial: x = -45.0553, y = -21.5403; coordenada final: x = -45.1606, y = -21.1460

TRECHO  105 -  Córrego da Mina ou Tira  Couro,  das nascentes  até  o ponto de captação para
abastecimento público da sede municipal de São Bento Abade: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.0888, y = -21.6149; coordenada final: x = 45.055, y = -21.589

TRECHO 106 - Córrego do Algodão, do ponto de captação para abastecimento público da sede
municipal de São Bento Abade até a confluência com o rio do Cervo, inclui-se o córrego da Mina
ou Tira Couro: Classe 2
Coordenada inicial: x = 45.055, y = -21.589; coordenada final: x = -45.0553, y = -21.5403

TRECHO  107 -  Córrego Palmital, das  nascentes  até  o ponto  de  captação para  abastecimento
público da localidade de Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira): Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.0830, y = -21.4714; coordenada final: x = -45.0594  , y = -21.4591

TRECHO 108 - Córrego Palmital, do ponto de captação para abastecimento público da localidade
de Palmital do Cervo (Carmo da Cachoeira) até a confluência com o rio Cervo: Classe 2
Coordenada inicial: x = -45.0594  , y = -21.4591; x =; coordenada final: x = -45.0475, y = -21.4634

TRECHO  109 -  Ribeirão  do  Salto, das  nascentes  até  o ponto  de lançamento  de efluentes  do
povoado rural Estação do Carmo (Carmo da Cachoeira): Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.1135, y = -21.5394; coordenada final: x = -45.2054 , y = -21.4423
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TRECHO 110 - Ribeirão do Salto, da confluência com o ribeirão do Carmo até a confluência com
o ribeirão de São João: Classe 2
Coordenada inicial: x = -45.2054 , y = -21.4423 ; coordenada final: x = -45.1834, y = -21.3572

TRECHO  111 - Ribeirão do Carmo, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento
público da sede municipal de Carmo da Cachoeira: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.2830, y =-21.5139; coordenada final:  x = -45.248, y = -21.462

TRECHO  112 -  Ribeirão  do  Carmo, do  ponto  captação para  abastecimento público da  sede
municipal de Carmo da Cachoeira até a confluência com o ribeirão do Salto: Classe 2
Coordenada inicial : x = -45.248, y = -21.462 ; coordenada final: x =  -45.2075, y = -21.4429

TRECHO  113 -  Ribeirão  de  São João,  das nascentes  até  a confluência  com o rio  do  Cervo,
incluem-se os ribeirões da Serra e do Bom Sucesso: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.3026, y = -21.4539; coordenada final: x = -45.1704, y = -21.3361

10. SUB-BACIA RIO DO JACARÉ

TRECHO 114 - Rio Jacaré, das nascentes até a confluência com o ribeirão Lambari, incluem-se os
córregos Cachoeira, Jacarezinho, Sipião e o ribeirão Caxambu: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.4467 , y = -20.7931; coordenada final: x = -44.9385, y = -20.7372

TRECHO  115 -  Rio Jacaré,  da confluência  com o ribeirão Lambari  até o fim da Unidade de
Planejamento GD2: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.9385, y = -20.7372; coordenada final: x = -45.2177, y =

TRECHO  116 -  Ribeirão  Maracanã, das  nascentes  até  a confluência  com o ribeirão  Lambari:
Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.7946, y = -20.6999; coordenada final: x = -44.9309, y = -20.7158

TRECHO  117 -  Ribeirão  Lambari, das  nascentes  até  a confluência  com o ribeirão  Maracanã,
inclui-se o córrego dos Pintos: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.9744 , y = -20.6196; coordenada final: x = -44.9309, y = -20.7158

TRECHO 118 - Ribeirão Lambari, da confluência com o ribeirão Maracanã até a confluência com
o rio Jacaré: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.9309, y = -20.7158 ; coordenada final: x = -44.9309, y = -20.7158

TRECHO  119 -  Ribeirão  Quebra Anzol,  das  nascentes  até  a confluência  com  o córrego
Machadinha: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.0000, y = -20.6576 ; coordenada final: x = -44.9773 , y = -20.7191

TRECHO  120 -  Ribeirão  Quebra Anzol,  da confluência  com  o córrego Machadinha  até  a
confluência com o rio Jacaré: Classe 2
Coordenada inicial: -44.9773 , y = -20.7191; coordenada final: x =-44.9753, y = -20.7441
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TRECHO 121 - Ribeirão do Doido, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré: Classe 1
Coordenada inicial: x =-45.0437, y =-20.6406; coordenada final: x =-44.9887, y = -20.7539

TRECHO 122 - Ribeirão dos Motas, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré, inclui-se o
córrego dos Vieiras: Classe 1
Coordenada inicial: x =-45.1484, y =-20.7211; coordenada final: x = -45.0569, y = -20.8176

TRECHO 123 - Ribeirão Lavrinha, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré, inclui-se o
ribeirão Zagala: Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.9975, y = -20.8801; coordenada final: x = -45.0807, y = -20.8702

TRECHO 124 - Rio do Amparo e seus afluentes, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré,
incluem-se os ribeirões do Amparo e da Barra e os córregos da Mandioca e José Resende: Classe 2
Coordenada inicial: x = -44.8586 y = -20.8792; coordenada final: x = -45.1427, y = -20.9273

TRECHO  125 - Córrego da Laranjeira, das nascentes até a confluência com o rio do Amparo:
Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.8975, y = -20.9096; coordenada final: x = -44.9095, y = -20.9521

TRECHO 126 - Córrego do Lobo, das nascentes até a confluência com o rio do Amparo, inclui-se
o córrego dos Fagundes: Classe 1

TRECHO  127 - Córrego do Onça, das nascentes até o ponto de captação para o abastecimento
público do distrito de São Sebastião da Estrela (Santo Antônio do Amparo): Classe 1
Coordenada inicial: x = -44.9975, y = -21.0037; coordenada final: x = -45.0405, y = -21.0140

TRECHO 128 - Córrego do Onça, do ponto de captação para o abastecimento público do distrito
de São Sebastião da Estrela (Santo Antônio do Amparo) até a confluência com o rio do Amparo:
Classe 2
Coordenada inicial : x = -45.0405, y = -21.0140; coordenada final: x = -45.1427, y = -20.9273

TRECHO 129 - Ribeirão dos Machados, das nascentes até a confluência com o rio Jacaré: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.0529, y = -21.0447; coordenada final: x = -45.15966, y = -20.9818

TRECHO 130 - Córrego Dantas, das nascentes até o ponto de captação para abastecimento público
da sede municipal de Cana Verde: Classe 1
Coordenada inicial: x = -45.1196, y = -21.0187; coordenada final : x = -45.170, y = -21.008

TRECHO  131 -  Córrego  Dantas,  do ponto  de  captação para  abastecimento público  da  sede
municipal de Cana Verde até a confluência com o rio Jacaré: Classe 2
 Coordenada inicial : x = -45.170, y = 21.008; coordenada final: x = -45.1966, y = -21.0033

Art.  2º  Fica  recomendado  ao  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  que  promova  a  atualização  do
Enquadramento no prazo de revisão do plano de 2024.

13



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na sua data de publicação.

Belo Horizonte, ____ de ______________ de 2018.

Germano Luiz Gomes Vieira
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídrico – CERH/MG
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A Proposta de Enquadramento GD2 está disponível no link abaixo: 

 

 

http://www.igam.mg.gov.br/images/CERH_MG/2.C%C3%A2maras_T%C3%A9cnicas/CTIL_18-

21/83%C2%AA_RE/Item_3_-_14.Proposta_de_enquadramento_GD2-ilovepdf-compressed_1.pdf 

 

ou... 

 

a partir do site da reunião da 83ª RE CTIL de 06/12/2018. 

 

http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/16-duvidas/2007-pauta-da-83o-re-ctil-de-

06122018 

http://www.igam.mg.gov.br/images/CERH_MG/2.Câmaras_Técnicas/CTIL_18-21/83ª_RE/Item_3_-_14.Proposta_de_enquadramento_GD2-ilovepdf-compressed_1.pdf
http://www.igam.mg.gov.br/images/CERH_MG/2.Câmaras_Técnicas/CTIL_18-21/83ª_RE/Item_3_-_14.Proposta_de_enquadramento_GD2-ilovepdf-compressed_1.pdf
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