
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS 

 
USO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO – ZEE: Análise da 

Vulnerabilidade e Qualidade da Água na Meta 2014, em três municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, MG. 
 

Aluízio Durço Bernardino 
1
 & Fernanda Carla Wasner Vasconcelos 

2
, Eduardo Trindade Bahia 

3
 

 

 
Resumo – A Meta 2014 é um importante objetivo do governo estadual que deve ser acompanhada 

por todos os municípios envolvidos e pelo próprio governo do estado, pois conforme a análise da 

Vulnerabilidade e Qualidade da água existente na região da meta os municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) devem desenvolver ações que proponham uma redução 

drástica no lançamento de esgotos domésticos sem tratamento nos cursos de água que estão dentro 

da região da Meta 2014. Este estudo apresenta as condições de três municípios da RMBH, sendo 

que em todos foram analisados as condições de Vulnerabilidade Natural, Vulnerabilidade Natural 

Associada à Disponibilidade Natural de Água Superficial, Nível de Comprometimento da Água e 

Qualidade da Água, referentes apenas ao meio superficial. 

 

Palavras-Chave: vulnerabilidade natural, recursos hídricos, disponibilidade de água. 

 
Abstract – The Meta 2014 is an important goal of State Government which must be accompanied 

by all municipalities concerned and by the State Government, because as the analysis of the 

vulnerability and existing water quality in the region of meta municipalities of the metropolitan 

region of Belo Horizonte (RMBH) should develop actions that propose a dramatic reduction in 

launch domestic sewage without treatment in watercourses that are within the region of Meta 2014. 

This study presents the three municipalities of RMBH in all were analysed the conditions of 

Natural, Natural Vulnerability Vulnerability associated with Natural surface water Availability, 

water level of Commitment and quality of water, referring only to superficial way.  
 

Key-words – natural vulnerability, water resources, water availability 

 

INTRODUÇÃO 

A Meta 2014 – Consolidar a volta dos peixes e nadar no Rio das Velhas na RMBH em 

2014 – é uma ação que busca mitigar os efeitos degradadores da ação humana sobre o Rio das 

Velhas através da articulação com diversos segmentos da sociedade civil organizada, do Governo 

do Estado de Minas Gerais e prefeituras municipais das cidades que se encontram na bacia em uma 

ação conjunta e ordenada, buscando a melhoria da qualidade de vida de todos os pertencentes a essa 

bacia (MANUELZÃO, 2010; CAMARGOS, 2004). 
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A Meta 2014 é um importante objetivo do governo estadual mineiro e envolve os 

municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e que fazem parte da bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas. Os objetivos específicos da Meta devem ser acompanhados pelos 

municípios envolvidos e pelo próprio governo do estado devido à necessidade de desenvolver ações 

que proponham uma redução drástica no lançamento de esgotos domésticos sem tratamento nos 

cursos de água que estão dentro da região delimitada pela Meta 2014. 

A Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabeleceu 

o zoneamento ambiental como instrumento de planejamento, conforme os artigos 2º e 9º (BRASIL, 

1981). O Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, que regulamenta o art. 9º, inciso II, desta Lei, 

estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE (BRASIL, 2002). 

Desta forma o estado de Minas Gerais em janeiro de 2003, iniciou-se um processo de 

gestão pública, com o objetivo de melhorar o posicionamento do estado frente à conjuntura nacional 

e mundial, dentro dessas perspectivas, começou a elaboração do ZEE Estadual. 

No ZEE Estadual, os dois eixos temáticos representam a relação do homem 

com a natureza (critérios ecológicos e critérios sócio-econômicos), além de 

serem importantes para o desenvolvimento regional, identificando conflito 

de usos e recursos. Pode, portanto, ser utilizado como cenário alternativo 

para consolidação de potencialidades econômicas, recuperação de áreas 

degradadas, ocupação territorial integrada e ordenada, bem como para o 

planejamento dos projetos de infra-estrutura influenciados pela adoção de 

modelos (parâmetros) de desenvolvimento social, econômica, cultural e 

ambientalmente sustentáveis, com sensível melhoria na qualidade de vida da 

população. (SCOLFORO, et al, 2008). 

 

A Deliberação Normativa nº 129, de 27 de novembro de 2008 estabeleceu que no estado de 

Minas Gerais o ZEE estadual servisse como instrumento de apoio ao planejamento e gestão das 

ações governamentais para a proteção do meio ambiente (MINAS GERAIS, 2008). O artigo 4º, 

desta Deliberação, determina que o ZEE seja um documento público e ficará permanentemente 

disponível para consulta, por todo e qualquer interessado, tanto em meio físico e disponibilizado na 

rede mundial de computadores. (MINAS GERAIS, 2008). 

Os dados utilizados para formatação das análises do ZEE, em relação aos recursos 

hídricos, foram retirados do IBGE, IGAM, ANA, Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas entre os anos de 2004 e 2007.  

Este estudo avalia as condições apresentadas no Zoneamento Ecológico Econômico do 

Estado de Minas Gerais (ZEE-MG), analisando as condições de qualidade hídrica referentes ao 
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meio superficial de alguns municípios da área da Meta 2014, especialmente os pertencentes à região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

O estudo fundamentou-se na análise de alguns componentes e parâmetros disponibilizados 

no ZEE-MG desenvolvido pela Fundação Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – 

FEAM (colocar o ano e o site nas referências, disponibilizado no sitio eletrônico www.zee-

mg.gov.br). Dentre todos os parâmetros analisados no ZEE-MG, os escolhidos, para realizarmos 

esta análise são: a vulnerabilidade natural, vulnerabilidade natural associada à disponibilidade 

natural de água superficial, nível de comprometimento da água e qualidade da água.  

A metodologia qualitativa de pesquisa e análise documental foram a base para a realização deste 

estudo sobre a gestão de recursos hídricos na Bacia do Rio das Velhas, em especial na área da Meta 

2014. Os municípios escolhidos para análise foram: Belo Horizonte, Caeté e Contagem. A capital 

do estado, Belo Horizonte, é a que possui a maior população da Bacia e da RMBH, nela estão 

instalados empreendimentos comerciais, industriais e de serviços diversos. A cidade de Caeté 

destaca-se por ser o único município da RMBH a possuir um Sistema Autônomo de Águas e Esgoto 

– SAAE, e o município de Contagem possui inúmeros tipos de indústrias e é a segunda maior 

população da região (CAMARGOS, 2004). 

 

ANÁLISE DE ALGUNS MUNICÍPIOS DA META 2014, FRENTE AO ZONEAMENTO 

ECOLÓGICO-ECONÔNMICO – ZEE. 

Conforme Scolforo et al (2008, p.8), “a vulnerabilidade natural é a incapacidade de uma 

unidade espacial resistir e/ou recuperar-se, após sofrer impactos decorrentes de atividades 

antrópicas consideradas normais”. Os mapas de Vulnerabilidade Natural apresentados no ZEE de 

Minas Gerais são sínteses das superposições dos fatores condicionantes, utilizando o mesmo peso 

de ponderação. Fator Condicionante, segundo Scolforo, et al, (2008, p.8) “corresponde a um 

conjunto de indicadores, pontuados de acordo com critérios estatísticos e possui a condição de 

representar uma mudança para melhor ou para pior de uma determinada realidade”. Os fatores 

condicionantes da vulnerabilidade natural, utilizados nesse Zoneamento foram: 

 Integridade da Flora 

 Integridade da Fauna 

 Susceptibilidade dos solos à contaminação 

 Susceptibilidade dos solos à erosão 

 Susceptibilidade geológica à contaminação das águas subterrâneas 

 Disponibilidade natural de água 

 Condições climáticas  
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Para uma melhor visualização da situação em cada mapa do ZEE, os fatores 

condicionantes e os respectivos mapas sínteses são indicados por meio de cores, conforme FIG. 1. 

Estas cores indicam de forma visual a escala utilizada para apresentar os resultados das análises dos 

dados coletados durante a elaboração do ZEE. 

 

Azul escuro 

Azul claro 

Verde 

Amarelo 

Vermelho 

Figura 1 – Escala Indicativa do ZEE. 

Fonte: SCOLFORO, et al, 2008. 

 

A quantidade maior de áreas com Vulnerabilidade Natural com características Muito Baixa 

(cor Azul Escuro), indica áreas com menor possibilidade de serem prejudicadas por ações antrópica, 

o que favorece o cumprimento da Meta 2014. Sendo que o inverso, a quantidade maior as áreas com 

características Muito Alta de Vulnerabilidade Natural (cor Vermelho), indicam áreas mais 

comprometidas pelas ações antrópicas de difícil recuperação portanto prejudicando o cumprimento 

da Meta 2014. 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE NATURAL 

Os Mapas da Vulnerabilidade Natural dos municípios analisados neste estudo são 

apresentados na FIG. 2. Conforme a TAB. 1, o município de Belo Horizonte (FIG. 2-a) apresenta o 

índices de vulnerabilidade mais elevado, onde 94% do seu território é classificado em Alta e Muito 

Alta Vulnerabilidade Natural. Isto significa que este municípios apresenta a pior condição natural 

para resistir ou recuperar das ações antrópicas sobre o meio ambiente local. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2 – Mapas da Vulnerabilidade Natural dos municípios estudados: (a) Belo Horizonte, (b) Caeté, 

(c) Contagem. 
Fonte: ZEE, 2008. 
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O município de Contagem (FIG. 2-c) apresenta o índice de vulnerabilidade variando entre 

Média e Alta, apresentando alguns trechos com vulnerabilidade Baixa e Muito Alta, significando 

que este município apresenta condições razoáveis para resistir ou recuperar das ações antrópicas 

sobre o meio natural. Entretanto, ressalta-se que não pode ocorrer descuido em relação aos novos 

projetos de desenvolvimento local, porque o aumento de empreendimentos em algumas áreas destes 

municípios pode vir a fazer com que a classificação das áreas piore, prejudicando os municípios 

como um todo. 

No entanto, o município de Caeté (FIG. 2-b) apresenta 35% do seu território com 

vulnerabilidade entre Baixa e Muito Baixa, 36% com vulnerabilidade Média, e os 31% restantes 

apresentam vulnerabilidade entre Alta e Muito Alta, o que indica uma boa condição de resistência e 

recuperação para os aproximadamente 70% do território menos vulneráveis, e uma situação de risco 

nos aproximadamente 30% restantes. 

Tabela 1 - Índice de Vulnerabilidade Natural 

Município Classe Área (ha) 
Percentual (%) no 

município 

Belo Horizonte 

Muito Alta 3069 10 

Alta 27789 84 

Média 2165 7 

Baixa 66 1 

Muito Baixa 0 0 

Caeté 

Muito Alta 5803 11 

Alta 10476 20 

Média 19355 36 

Baixa 14544 27 

Muito Baixa 4141 8 

Contagem 

Muito Alta 66 1 

Alta 9120 48 

Média 6619 35 

Baixa 3587 19 

Muito Baixa 0 0 
Fonte: ZEE, 2008. 
Nota: Valores de percentual fechando entre 102 e 103% devido aos arredondamentos. 

 

A análise anterior mostrou que as condições naturais de cada município respondem de 

maneira diferente às ações antrópicas neles implantadas. A reação natural que depende dos fatores 

condicionantes é muito importante, pois é com base nesta análise que o poder público pode indicar 

o melhor local para um determinado empreendimento ser instalado. 
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ANÁLISE DA VULNERABILIDADE NATURAL ASSOCIADA Á DISPONIBILIDADE DE 

ÁGUA SUPERFICIAL 

A Vulnerabilidade Natural Associada à Disponibilidade Natural de Água Superficial 

(SCOLFORO, et al, 2008, p.108) é uma maneira de realizar a “interpretação da disponibilidade 

natural de água e da potencialidade de contaminação dos aqüíferos, assumindo-se que a existência 

de uma oferta natural mais elevada caracteriza uma menor vulnerabilidade e o oposto uma maior”, a 

FIG. 3 apresenta os mapas da vulnerabilidade dos recursos hídricos para os municípios em estudo. 

Este é um dado que auxilia em muito a Meta 2014, pois apresenta qual a disponibilidade 

natural de água existente no município, indica se há disponibilidade ou não deste recurso nos 

municípios em estudo e a respectiva vulnerabilidade. 

 (a)  (b)  (c) 

Figura 3 – Mapas da Vulnerabilidade Natural Associada à Disponibilidade de Água Superficial dos 

municípios estudados: (a) Belo Horizonte, (b) Caeté, (c) Contagem 

Fonte: ZEE, 2008. 

 

Na análise da Vulnerabilidade Natural associada à Disponibilidade Natural de Água 

Superficial não foram incorporadas as informações sobre a qualidade de água superficial, por que 

este é um indicador com uma dinâmica de alteração muito acentuada, pois depende da capacidade 

de autodepuração dos corpos de água, da variação temporal e espacial das ações antrópicas, 

tornando estas informações representativas de situações momentâneas. (SCOLFORO, et al, 2008). 

Conforme a FIG. 3, todos os municípios apresentam uma Alta Vulnerabilidade Natural 

associada à Disponibilidade Natural de Água Superficial em 100% dos seus territórios, isto significa 

que todos os municípios estudados apresentam problemas em relação à disponibilidade natural de 

água. Esta alta vulnerabilidade significa que todos os municípios não possuem quantidade de água 

em condições naturais, que permita a captação desta sem causar danos à flora e a fauna existentes 

na área da bacia hidrográfica ou à jusante do ponto de captação. 

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos é uma síntese dos indicadores ambientais 

Disponibilidade Natural de Água Subterrânea, Potencialidade de Contaminação de Aqüíferos e 
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Disponibilidade Natural de Água Superficial. Desta forma a FIG. 4 apresenta os resultados da 

sobreposição destes indicadores. 

Analisando os dados da TAB. 2 observa-se que todos os municípios apresentam 

Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos variando entre Média e Alta, com base nos dados 

disponibilizados pelo ZEE. Isto significa que todos os municípios estudados apresentam problemas 

que podem vir a dificultar a disponibilidade de água para usos múltipos em seus territórios, seja por 

problemas de contaminação ou excesso de captação. 

Tabela 2 - Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos 

Município Classe Área (ha) 
Percentual (%) no 

município 

Belo Horizonte 
Alta 2675,67 9 

Média 30414 92 

Caeté 

Alta 15919,2 30 

Média 38248,3 70 

Baixa 72,15 1 

Contagem Média 19430,6 100 
Fonte: ZEE, 2008. 

Nota: Valores de percentual fechando entre 100 e 101% devido aos arredondamentos. 

 

Esta alta vulnerabilidade significa que todos os municípios não possuem quantidade de 

água em condições naturais, que permita a captação desta sem causar danos à flora e a fauna 

existentes na área da bacia hidrográfica ou à jusante do ponto de captação. 

Analisando a TAB. 2, percebe-se que a gestão dos recursos hídricos nos municípios em 

estudo é de suma importância, e caso esta não seja feita de forma adequada para alcançar a Meta 

2014, todo o trabalho desenvolvido até o final da Meta 2010 será comprometido. A gestão dos 

recursos hídricos deve ser tratada no âmbito extra-municipal de forma interligada, pois se trata de 

uma bacia hidrográfica de suma importância para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. 

ANÁLISE DO NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DA ÁGUA. 

O Nível de Comprometimento da Água adotado para os recursos hídricos superficiais 

consiste em um indicador proposto para expressar o grau de utilização do volume de água 

outorgável. (SCOLFORO, et al, 2008, p.38). A outorga da água é importante por que a partir desta 

autorização fica-se conhecendo quanto de água está sendo utilizada nos diversos setores da região 

de estudo, assim evita-se um excesso de captação deste recurso evitando a sua falta ou exaustão. 

O Nível de Comprometimento da Água significa que há um limite para a sua utilização, 

conforme a Portaria Administrativa do IGAM nº 010, de 30 de dezembro de 1998, diz que o volume 

outorgável é equivalente a 30% da vazão Q7,10, durante um determinado período (IGAM, 1998). 
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Q7,10 é vazão mínima média de 7 dias consecutivos, com tempo de retorno de 10 anos; referência 

para processos de outorga no Estado de Minas Gerais. 

Assim, o Nível de Comprometimento da Água significa que quanto maior o nível de 

comprometimento maior o risco de escassez ou menor a possibilidade de introdução de outros 

empreendimentos que necessitem deste recurso. 

Com base na FIG. 5 e na TAB. 3 pode-se concluir que todos os municípios em estudo 

apresentam um Nível de Comprometimento elevado, significando que os próximos 

empreendimentos a serem instalados necessitaram de análises mais profundas antes de sua 

implantação. 

 (a)  (b)  (c) 
Figura 5 – Mapas do Nível de Comprometimento da Água dos municípios estudados: (a) Belo Horizonte, 

(b) Caeté, (c) Contagem 

Fonte: ZEE, 2008. 

 

Tabela 3 - Nível de Comprometimento da Água 

Município Classe Área (ha) 
Percentual (%) no 

município 

Belo Horizonte 
Média 32900 100 

Muito Baixa 175 1 

Caeté 
Média 54092 100 

Muito Baixa 211 1 

Contagem 
Média 9448 49 

Muito Baixa 10038 52 
Fonte: ZEE, 2008. 

Nota: Valores de percentual fechando entre 100 e 101% devido aos arredondamentos. 

 

Observando a Deliberação Normativa Copam - DN-74/2004, que trata do licenciamento de 

empreendimentos segundo o potencial poluidor diz em seu artigo 1º: 

Art. 1º - Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente 

sujeitas ao licenciamento ambiental no nível estadual são aqueles 

enquadrados nas classes 3, 4, 5 e 6 , conforme a lista constante no Anexo 

Único desta Deliberação Normativa, cujo potencial poluidor/degradador 

geral é obtido após a conjugação dos potenciais impactos nos meios físico, 

biótico e antrópico, ressalvado o disposto na Deliberação Normativa CERH 

n.º 07, de 04 de novembro de 2002. (MINAS GERAIS, 2004). 
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Sendo que a Deliberação Normativa CERH n.º 07, de 04 de novembro de 2002, que 

estabelece a classificação dos empreendimentos quanto ao porte e potencial poluidor, tendo em 

vista a legislação de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. (MINAS GERAIS, 2002). 

Nesta deliberação é determinado o licenciamento de empreendimentos que venham a 

utilizar água captada em pontos que possam vir a prejudicar o abastecimento público, lançar 

efluentes em corpos hídricos de classe especial ou 1, assim como qualquer empreendimento que ora 

não esteja classificado na deliberação estará passível de licenciamento desde que possa causar risco 

ao abastecimento público. 

Outro dado interessante nesta análise é que as bases de dados utilizadas, para compor o 

Nível de Comprometimento da Água, foram dos anos de 2005 a 2007, sendo que o IGAM no final 

do ano de 2007 iniciou a Campanha de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos em Minas 

Gerais. (IGAM, 2007). Este processo visa o cadastramento de todos os usuários de recursos hídricos 

inclusive os de uso insignificante. 

Este processo é uma etapa dentro na gestão dos recursos hídricos, pois deverão ser 

conhecidos todos os usuários e os volumes de água captada em seus respectivos empreendimentos. 

Sendo assim poder-se-á planejar onde novos empreendimentos poderão ser instalados, com base 

nos níveis disponíveis para outorga em cada bacia hidrográfica. 

Em relação à Meta 2014 o trabalho realizado pelo IGAM nesta campanha, também poderá 

servir para identificar novos pontos de lançamento de efluentes industriais. Sendo que estes podem 

estar causando algum tipo de degradação ambiental nos afluentes e consequentemente no Rio das 

Velhas. 

Desta forma, ao finalizar esta campanha em todo o estado de Minas Gerais, provavelmente, 

o nível de comprometimento da água nos municípios em estudo deverá estar entre a classificação 

Alta ou Muito Alta na próxima edição do ZEE-MG, cujos dados deverão contar com estas novas 

informações. 

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA. 

A poluição em uma bacia hidrográfica é normalmente causada por esgotos humanos, 

empreendimentos industriais, agroindustriais e atividades agropecuárias. Com base nestes 

parâmetros o fator condicionante Qualidade da Água, para o mapa síntese de qualidade ambiental, 

foram utilizados para analise apenas os dados sobre poluição pontual. (SCOLFORO, et al, 2008) 
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A situação da qualidade das águas superficiais dos municípios em estudo apresentada na 

FIG. 6, demonstra um perfil de baixa qualidade dos recursos hídricos existentes nos municípios em 

estudo. 

 (a)  (b)  (c) 

Figura 6 – Mapas da Qualidade da Água superficial dos municípios estudados: (a) Belo Horizonte, (b) 

Caeté, (c) Contagem 

Fonte: ZEE, 2008 

 

Com base na TAB. 4, conclui-se que o município de Caeté é o que possui a melhor 

qualidade de água dentre os municípios em estudo, pois apresentam valores percentuais acima de 

90% na classificação Média, sendo que os demais municípios apresentam 100% do seu território na 

classificação Baixa. 

É importante analisar estes dados, porque eles se referem à qualidade da água em face da 

sua poluição por atividades antrópicas. Desta forma, fazendo uma contraposição com os dados 

apresentados nas FIG. 7, 8 e 9 nota-se que todas as estações de monitoramento no ano de 2010, 

entre BV139 e BV156, apresentaram qualidade para os parâmetros do IQA entre muito ruim a 

médio dentro da área da Meta 2014. 

Tabela 4 - Qualidade da Água 

Município Classe Área (ha) 
Percentual (%) no 

município 

Belo Horizonte 
Média 212,89 1 

Baixa 32876,8 100 

Caeté 

Alta 1355,84 3 

Média 52140,8 97 

Baixa 742,75 2 

Contagem Baixa 19430,6 100 
Fonte: ZEE, 2008. 
Nota: Valores de percentual fechando entre 100 e 102% devido aos arredondamentos. 

 

Como o mapa do fator condicionante Qualidade de Água, do ZEE_MG, utiliza apenas os 

dados relativos à poluição pontual os resultados apresentados na FIG. 6 e TAB. 4, sugerem que as 

ações estabelecidas para cumprir a Meta 2014 necessitam de planos de execução urgentes e 

realísticos para não comprometer os resultados esperados. E caso as condições de qualidade hídrica 
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desta região continue desta forma, poderá ocorrer a escassez deste importante recurso natural para 

todas as cidades analisadas nesse estudo e vir a comprometer toda a fauna e flora da região. 

 
Figura 7 – Qualidade das águas superficiais 1º trimestre de 2010 – Bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

Fonte: IGAM, 2010. 
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Figura 8 – Qualidade das águas superficiais 2º trimestre de 2010 – Bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

Fonte: IGAM, 2010. 
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Figura 9 – Qualidade das águas superficiais 3º trimestre de 2010 – Bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

Fonte: IGAM, 2010. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento de esgoto é a principal ação a ser cumprida pelos municípios que estão na 

área da Meta 2014, desta forma a polêmica gira no aspecto em que os municípios da região da meta 

são os responsáveis pelo tratamento dos esgotos, mas dependem, em muitos casos, das ações da 

COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e em outros das ações do SAAE 

vinculados às prefeituras localizadas na bacia que em sua maioria não tratam adequadamente seus 

esgotos antes de atingirem o corpo de água. 

A análise da Vulnerabilidade Natural dos municípios desse estudo indica que há uma 

grande variação entre estes municípios, mas que em média a vulnerabilidade natural é alta. Desta 

forma as condições naturais de cada município estudado irá responder de maneira diferente às ações 

antrópicas futuras e já existentes. 

A análise demonstrou que os municípios em geral não possuem quantidade de água em 

condições naturais, que permita a captação desta sem causar danos à flora e a fauna existentes na 

área da bacia hidrográfica ou à jusante do ponto de captação. 

Outro aspecto importante na análise dos municípios com base no ZEE-MG é que com a 

atualização periódica dos dados que o compõem, mostra que provavelmente o nível de 

comprometimento da água nos municípios em estudo tendem a piorar podendo classificar-se entre 

Alta ou Muito Alta na sua próxima edição, cujos dados deverão contar com novas informações do 

IGAM, IEF, FEAM, IBGE entre outros. 

O poder público com o uso do ZEE-MG poderá indicar o melhor local para um 

determinado empreendimento ser instalado, de maneira a cumprir o processo de licenciamento, 

conforme a Deliberação Normativa COPAM - DN-74/2004 (MINAS GERAIS, 2004), unindo as 

diretrizes dessa deliberação e o conjunto de dados do ZEE-MG, pois a união destes irá resultar na 

melhor forma de implantação de quaisquer empreendimentos, desempenhado um apoio importante 

para o alcance da Meta 2014. Desta maneira poder-se-ia evitar danos maiores ao meio ambiente 

garantindo um desenvolvimento sustentável para região. 
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