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Resumo – A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – BHRV – é composta por 51 municípios sendo 

subdividida em três trechos, denominados Alto, Médio e Baixo curso do Rio das Velhas. O estudo 

aqui apresentado objetiva analisar a consonância dos Planos Diretores de três cidades que integram 

a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) avaliando estes planos como instrumentos de 

gerenciamento dos recursos hídricos. Visto que a gestão das águas é um fator preponderante para o 

desenvolvimento local, e manutenção da biodiversidade. Os Planos Diretores dos municípios da 

RMBH são as bases das políticas públicas que devem promover o alcance da Meta 2014, pois são 

planos obrigatórios para os municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas. A falta de integração entre os municípios gera um fluxo de informações desencontradas, 

afetando a credibilidade das propostas. Há a necessidade de um Plano Diretor reunindo todas as 

peculiaridades de cada região ou municípios e que contemplasse ações comuns, principalmente no 

que tange as políticas de saneamento básico e tratamento dos esgotos que deverá ser cumprida para 

alcançar a nova Meta 2014.  

 

Palavras-Chave: planejamento municipal, recursos hídricos, políticas públicas. 

 
Abstract – The Basin of the Rio das Velhas - BHRV - is comprised of 51 counties are divided into 

three parts, called Upper, Middle and Lower Course of the Rio das Velhas. The study presented 

here aims to analyze the line of Master Plans of three cities that comprise the metropolitan area of 

Belo Horizonte (RMBH) evaluating these plans as instruments for water resources management. 

Because water management is an important factor for local development, and maintenance of 

biodiversity. The Master Plans of the municipalities of RMBH are the basis of public policies must 

promote the achievement of Target 2014, as plans are mandatory for members of metropolitan cities 

and urban communities. The lack of integration between the cities generates a stream of 

misinformation, affecting the credibility of the proposals. There is need for a Master Plan by 

gathering all the peculiarities of each region or municipality and which embraced common actions, 

especially regarding policies for sanitation and sewage treatment that must be met to achieve the 

new Target 2014. 
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INTRODUÇÃO  

A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – BHRV – é composta por 51 municípios sendo 

subdividida em três trechos, de acordo com sua localização, denominados Alto, Médio e Baixo 

curso do Rio das Velhas. O estudo aqui apresentado objetiva analisar a consonância dos Planos 

Diretores de três cidades que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) – Belo 

Horizonte, Caetés e Contagem - com as propostas da Meta 2014 como instrumento de 

gerenciamento dos recursos hídricos (MINAS GERAIS, 2010; IGAM, 2009). 

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 

(MINAS GERAIS, 2010; CAMARGOS, 2004). 

Os Planos Diretores dos municípios da RMBH são as bases das políticas públicas que irão 

promover o alcance da Meta 2014. Visto que é um instrumento obrigatório para os municípios 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (BRASIL, 2001). 

Assim os Planos Diretores municipais da RMBH deveram conter diretrizes para o gerenciamento 

territorial urbano e rural, de forma a contemplar diretrizes expressas nas políticas públicas entre as 

quais destacamos a Meta 2014 objeto deste estudo. 

Este trabalho foi desenvolvido com base na análise da legislação de recursos hídricos, no Plano 

Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e dos municípios estudados. 

A leitura e posterior análise dos documentos citados foram importantes para a construção de um 

pensamento crítico sobre a gestão pública de recursos hídricos mesmo que a fonte se mostrasse 

incompleta ou parcial. 
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METODOLOGIA  

A pesquisa bibliográfica e analise documental são os instrumentos de pesquisa qualitativa utilizados 

neste estudo, que deram o suporte para apresentação das conclusões. Foram consultadas as 

legislações sobre recursos hídricos, a Deliberação Normativa COPAM nº74/2004, o Plano Diretor 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e os Planos Diretores de três municípios da RMBH, 

literatura referente ao projeto Manuelzão, entre outras fontes. 

A metodologia qualitativa de pesquisa e análise documental é a base para o presente estudo sobre os 

Planos Diretores dos municípios analisados da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Os dados coletados via fonte documental são alvo de uma leitura crítica, resultando na elucidação 

do problema sobre o objeto pesquisado. Para Chizzotti (2006, p. 85) “a pesquisa qualitativa 

privilegia algumas técnicas que coadjuvam a descoberta de fenômenos latentes”.  

Desta forma, a leitura realizada transcende a explicação imediata sobre o estudo e pretende 

compreender os dados coletados e registrados em diversas fontes documentais, que permeiam a 

gestão pública de recursos hídricos. 

A pesquisa documental é uma metodologia que ultrapassa a razão pura especulativa, abstrata, 

implicando relacionar teoria e prática, ou seja, pensar a política pública e seus reflexos junto à 

temática investigada, viabilizando mudanças em jogo, resultante da abrangência ou alcance da 

pesquisa. (CHIZZOTTI, 2006). 

Desta forma, possibilita elaborar um marco teórico, fundamentado na investigação, resultando em 

reflexões críticas efetivadas, aliando-se aos dados empíricos decodificados dos registros do banco 

de dados nacional e estadual. 

Segundo Cellard (2008, p. 295) “a pesquisa documental não se restringe a um mero resgate da 

memória passada junto aos dados arquivados relativos ao tema.” Na verdade, a fonte documental 

constitui uma mediação para captar os aspectos relevantes, viabilizando parte do conteúdo 

incorporado na leitura sistematizada sobre o objeto, o que se mostra aliado à pesquisa bibliográfica, 

constituindo ambos os recursos no aprofundamento da compreensão da gestão de recursos hídricos. 

O presente estudo é decorrente da leitura crítica da pesquisa que pode ser revitalizado sob a ótica de 

novos olhares, o que se mostra sempre em aberto, transcendendo o denominado arquivo morto, 

fonte documental primeira. (CELLARD, 2008). 

Para viabilizar este trabalho foi necessário, em um primeiro momento, registrar fielmente os dados 

relevantes encontrados nos Planos Diretores dos três municípios analisados que integram a RMBH 

inseridos na Bacia do Rio das Velhas. 
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Além dessas fontes principais, a pesquisa se baseou na análise da legislação de recursos hídricos, 

em parâmetros propostos no licenciamento ambiental conforme a Deliberação Normativa COPAM 

nº74/2004, no Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e na literatura referente ao 

Projeto Manuelzão. 

DA ESCOLHA DOS PLANOS DIRETORES DA REGIÃO DE ESTUDO. 

A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas é composta por 51 municípios e sua extensão é de 

aproximadamente 753 km, atingindo regiões com características geográficas, culturais, políticas e 

com desenvolvimento industrial e de serviços distintos, com uma distribuição populacional variada. 

Desta forma apresenta um fator amplo de complexidade para a gestão pública (IGAM, 2009). 

Este estudo compreende trechos do Alto e Médio curso do Rio das Velhas, que compõem a RMBH, 

que é o trecho mais poluído da bacia (GOULART, 2005). 

A RMBH apresenta atividade econômica altamente poluidora, nos cursos de água que pertencem à 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, sendo que os principais agentes poluidores são a falta de 

saneamento básico, os efluentes industriais não tratados e os efluentes gerados pelas atividades 

minerarias clandestinas atuantes, estes também são os principais causadores dos impactos 

ambientais nesta região com um total de 34 municípios, sendo que 20 estão localizados na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas – BHRV, TAB. 1 (CAMARGOS, 2004; IBGE, 2008). 

Pela interpretação da TAB. 1, percebe-se que a Região Metropolitana de Belo Horizonte, concentra 

85,25% da população de toda bacia do Rio das Velhas, com uma população total de 4.155.884 

habitantes, porém, ocupa 17,22% da área da bacia. Nesta região, estão instaladas inúmeras 

indústrias, prestadores de serviços, comércio e produtores agropecuários, bairros com infra-

estruturas diferenciadas de saneamento.  

Os empreendimentos instalados na RMBH colaboram para a existência de inúmeros agentes 

poluidores que se não forem adequadamente dispostos e tratados, podem vir a causar impactos 

ambientais nos cursos de água da Bacia do Rio das Velhas. 

Dentro da RMBH este estudo destaca três municípios, 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, é uma das cidades que 

recebe repasse do ICMS Ecológico acima de 15% em 2008. A cidade de Caeté apesar de receber 

repasse do ICMS Ecológico entre 4% e 5% em 2008, destaca-se por ser o único município da 

RMBH a possuir um Sistema Autônomo de Águas e Esgoto – SAAE. O município de Contagem 

possui inúmeros tipos de indústrias e é a segunda maior população da região, também recebeu 

repasses do ICMS Ecológico acima de 15% em 2008 (CAMARGOS, 2004; FJP, 2009). 
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Tabela 1 - Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte na BHRV. 

Município População Total % da pop. na bacia Área (km
2
) % da área na bacia 

Baldim 8.278 0,17 555,02 1,41 

Belo Horizonte * 2.412.937 49,50 330,93 0,84 

Caeté 37.424 0,77 541,12 1,38 

Capim Branco 8.766 0,18 94,17 0,24 

Confins 5.680 0,12 42,01 0,11 

Contagem * 608.650 12,49 194,65 0,50 

Esmeraldas 55.426 1,14 909,59 2,32 

Jaboticatubas 15.496 0,32 1.113,75 2,84 

Lagoa Santa 44.932 0,92 232 0,59 

Matozinhos 33.569 0,69 252,89 0,64 

Nova Lima 72.207 1,48 428,45 1,09 

Nova União 5.495 0,11 171,46 0,44 

Pedro Leopoldo 56.261 1,15 291,04 0,74 

Raposos 14.886 0,31 71,83 0,18 

Ribeirão das Neves * 329.112 6,75 154,17 0,39 

Rio Acima 8.267 0,17 228,05 0,58 

Sabará 120.738 2,48 303,54 0,77 

Santa Luzia * 222.507 4,56 233,75 0,60 

Taquaraçu de Minas 3.762 0,08 329,36 0,84 

Vespasiano 91.491 1,88 70,11 0,18 

Total na RMBH 4.155.884 85,25 6755,96 17,22 

Total da Bacia 4.874.933 100,00 38.894,31 100,00 

Fonte: Adaptado de CAMARGOS, 2005 e IBGE – Contagem e Estimativas da População 2007, 2008. 

Nota: (*) População estimada. 

 

A META 2014 E O PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 

VELHAS 

No ano de 2004, foi elaborado o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

das Velhas, sendo editado no ano de 2005. Este plano apresenta como objetivos gerais, implementar 

o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH), apresentar propostas de 

diretrizes para os instrumentos de gestão e estabelecer o Plano de Ação para que esta bacia 

alcançasse a Meta 2010 e atualmente a Meta 2014 (CAMARGOS, 2005). 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas desejava obter 

como meta final à revitalização das características o mais próximo possível das originais de forma a 

melhorar a qualidade de vida de todos os seres vivos pertencentes a esta bacia. Não sendo possível 

alcançar a totalidade das ações propostas na intitulada Meta 2010, foi elaborado uma nova meta 

hoje intitulada Meta 2014. 

Um dos dados utilizados para a elaboração de ações em prol da Meta 2010 e 2014 é a análise dos 

dados do Índice de Qualidade da Água – IQA, que através do leque de informações sobre as 

condições de um determinado trecho do curso de água possibilita a elaboração desta ações. 
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A FIG. 1 apresenta a média aritmética do IQA para um período de análise entre 1997 e 2003, onde 

nota-se que nos pontos de amostragem que compreendem a Meta 2010 e 2014, os índices de 

contaminação são os mais elevados, apresentando um IQA mais baixo. 

 
Figura 1 – Perfil de qualidade da água no rio das Velhas e seus afluentes em relação ao Índice de Qualidade da Água – 

IQA no período de 1997 a 2003. Fonte: CAMARGOS, 2005. 

 

Para o Projeto Manuelzão, a recuperação ou revitalização do Rio das Velhas está diretamente ligada 

aos processos de recuperação ou revitalização dos seus afluentes, pois as diferenças na qualidade da 

água dos afluentes contribuem para manter a poluição no rio das Velhas (GOULART, 2005). 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas descreve a situação 

em que se encontra a bacia e, principalmente, a área de estudo para a Meta 2014 que é a maior 

prejudicada, devido à influência dos despejos domésticos de uma população urbana de 3,6 milhões 

de habitantes, conforme Camargos (2005). 

Belo Horizonte e Contagem são os municípios mais populosos da área da Meta 2014 e da RMBH, 

totalizando uma população de 3,02 milhões de habitantes, contribuindo para o lançamento de esgoto 

nos ribeirões Arrudas e Onça, que são afluentes do rio das Velhas (IBGE, 2008). 

A partir de 2001 foram iniciadas uma série de ações para captar e tratar o esgoto lançado nestes 

ribeirões, mas como é apresentado no Plano Diretor da Bacia os níveis de contaminação estão acima 

dos parâmetros legais permitidos para corpos de água classe 2 ou 3. Visto que a Meta 2014 é trazer 

o peixe e nadar no rio das Velhas em seu curso na Região Metropolitana percebe-se com o 

panorama apresentado no Plano Diretor, que esta meta ainda está longe de ser alcançada. 

(CAMARGOS, 2005; MINAS GERAIS, 2010) 

ANÁLISE DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DENTRO DA META 2014. 

Segundo Carvalho (2001) em seu artigo Estatuto da Cidade: Aspectos Políticos e Técnicos do Plano 

Diretor, publicado na revista São Paulo em Perspectiva em 2001, o ressurgimento do Plano Diretor 

em associação, ao planejamento urbano, nas agendas de debate público e governamental, é o 
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resultado da imposição de sua obrigatoriedade aos municípios com mais de 20 mil habitantes pela 

Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal, ao incorporar pela primeira vez um capítulo específico sobre política 

urbana (capítulo II, título VII), estabeleceu como competência do poder público municipal a 

responsabilidade pela execução da política de desenvolvimento urbano, podendo contar, para tanto, 

com a cooperação das associações representativas no desenvolvimento de ações de promoção do 

planejamento municipal (artigo 29, inciso X) e, ao mesmo tempo, articulando-se às ações 

promovidas pelo governo federal. 

Cabe a este, estabelecer as diretrizes e fixar as normas necessárias para a utilização dos dispositivos 

constitucionais que permitirão ao poder público municipal intervir no espaço urbano, conforme o 

inciso XX, do artigo 21. (BRASIL, 1988). 

Após tramitação, ocorrida ao longo dos anos 90, o Congresso Nacional aprovou e a Presidência da 

República sancionou a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (BRASIL, 2001) que, sob o 

título de Estatuto da Cidade, regulamentou os principais institutos jurídicos e políticos de 

intervenção urbana. 

Ao longo dos anos 90, várias foram às prefeituras que iniciaram o processo da política de 

desenvolvimento urbano e de elaboração do plano diretor, valendo-se dos preceitos constitucionais 

de 1988 e com o resgate do planejamento urbano em novas bases.  

Dentre as experiências, aponta-se a do município de Santos, onde o poder público municipal propôs 

e buscou implementar instrumentos reguladores da produção do espaço urbano na perspectiva da 

ampliação do direito à cidade, dentro de um processo democrático de discussão e participação 

sociais (CARVALHO, 2001). 

Conforme a Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001, denominada Estatuto das Cidades, reafirma os 

princípios básicos estabelecidos pela Constituição da União, preservando o caráter municipalista, a 

centralidade do plano diretor como instrumento básico da política urbana e a ênfase na gestão 

democrática. 

O Estatuto da Cidade, ao regulamentar preceitos constitucionais estabelecidos no contexto das 

discussões acerca do papel do Estado nos anos 80, retoma a centralidade da função do poder 

público na regulação das relações sociais em matéria urbana. (BRASIL, 2001). 

Os institutos jurídicos e urbanísticos regulamentados são as condições institucionais necessárias 

sem que sejam obrigatoriamente suficientes oferecidas ao poder público municipal para a produção 

de bens públicos e o cumprimento de funções sociais. 
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O Estatuto da Cidade mantém a divisão de competências entre os três níveis de governo, 

concentrando na esfera municipal as atribuições de legislar em matéria urbana. Assim, os 

municípios têm que desenvolver planos diretores condizentes com a realidade do seu território, 

analisando algumas diretrizes estaduais tais como as Metas 2010 e 2014. 

A permanência desse quadro significa, em outras palavras, circunscrever o tratamento e a 

proposição de soluções às questões urbanas nos limites do território municipal, pois compete aos 

poderes executivos e legislativos municipais equacioná-las.  

O reverso dessa orientação se expressa na ausência de instâncias decisórias legalmente instituídas 

para o tratamento de muitos dos problemas urbanos que extrapolam os limites de municípios, 

configurando as áreas metropolitanas e as aglomerações urbanas, como é o caso dos três municípios 

da RMBH em estudo. 

Sem perder o caráter municipalista, o Estatuto da Cidade amplia a obrigatoriedade do plano diretor, 

estabelecida genericamente na Constituição de 1988, aos municípios com população superior a 20 

mil habitantes (BRASIL, 2001). 

Assim, o Plano Diretor é também obrigatório aos municípios integrantes de regiões metropolitanas 

e aglomerações urbanas, às áreas de especial interesse turístico e às áreas de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 

nacional. (BRASIL, 2001). 

Sendo que o Plano Diretor municipal deverá conter diretrizes para o gerenciamento territorial 

urbano e rural, de forma a contemplar diretrizes expressas nas políticas públicas entre as quais 

destacamos as Meta 2010 e 2014. 

É importante explicitar também as situações em que o poder público municipal pretende utilizar os 

instrumentos previstos no parágrafo 4 o do artigo 182 da Constituição qual seja, exigir, mediante lei 

específica incluída no plano diretor, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. (BRASIL, 1988). 

O Estatuto das Cidades em seu capítulo II explicita como instrumentos de política urbana entre 

outros instrumentos, para o planejamento municipal, em especial o plano diretor e o zoneamento 

ambiental, que são as bases de análise deste estudo. (BRASIL, 2001). 

Ao analisar os Planos Diretores dos seis municípios que integram a RMBH dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, observou-se que nos respectivos Planos Diretores não fazem 

menção da concessionária responsável pela aplicação e administração das obras de saneamento nos 

municípios estudados. Estes instrumentos são importantes para a gestão de recursos hídricos e para 
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o cumprimento da Meta 2014, porém os planos diretores analisados não contemplam de forma clara 

como pode ser executado tais processos de gerenciamento. 

Merece destaque o Plano Diretor de Belo Horizonte que data de 2003 e é o único que contempla o 

orçamento para as ações propostas, tais como: rede coletora e estações de tratamento de esgoto. 

Observa-se nos Planos Diretores analisados a mesma constatação que Vilaça (1999), ou seja, há 

uma grande distância entre o que está descrito nos planos diretores e a realidade dos municípios, 

indicando uma inoperância e descrédito dos mesmos. 

Apesar do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas ter sido elaborado e aprovado em 

2004 nota-se a ausência de ações e do comprometimento específico para com a melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos nos Planos Diretores municipais analisados (TAB. 2). 

Tabela 2 - Análise dos Planos Diretores Municipais 

Município 
Data do Plano 

Diretor 
Sistema de Saneamento Meio Ambiente / Recursos Hídricos 

Belo Horizonte 

Elaborado 

conforme a Lei 

7.165 de 

27/08/1996 e 

alterado pela Lei 

8.137 de 

21/12/2000. 

Elaboração final 

em julho de 2003. 

Subseção X – trata da Política de 

Saneamento para o município. Dentro 

desta subseção há tópicos que estão 

relacionados com o meio ambiente, 

mas não diretamente aos recursos 

hídricos existentes no município. 

 

Art. 3º inciso VI, Art. 4º inciso VI, Art. 

5º inciso II, Art. 10 inciso I, Art. 16-B 

parágrafo único e a Subseção IX tratam 

sobre assuntos relativos ao meio 

ambiente. 

Art.35 inciso VII, fala sobre recursos 

hídricos, mas dentro da Política de 

Saúde. 

Caeté 

Elaborado 

conforme a Lei 

2.496/07, em 20 

de junho de 2007. 

Art. 3º inciso III, Art. 7º inciso I, Art. 

28 incisos V, VI, Art. 48 inciso I, Art. 

3º inciso VI, Subseção V, Art. 72 inciso 

IV, Art. 103 inciso IV, Art. 136 inciso 

V e Art. 144 inciso VIII tratam de 

saneamento básico e do saneamento 

ambiental. 

Art. 6º inciso VI, Art. 7º inciso III e o 

Capítulo III do Título II tratam sobre o 

meio ambiente, incluindo 

licenciamento e controle ambiental no 

âmbito municipal. 

Na Subseção IV do Capítulo III do 

Título II é fornecido as diretrizes para 

com os recursos hídricos. Na seção IX 

do Capítulo III do Título III é trata 

sobre o plano para gerenciamento de 

recursos hídricos. Sendo que no artigo 

128 é formalizado o prazo de 36 meses 

para criação e implantação destes 

instrumentos de políticas públicas. 

Contagem 

Elaborado 

conforme a Lei 

Complementar nº 

033, de 26 de 

dezembro de 

2006. 

O Capítulo IV trata sobre o saneamento 

básico. Mas não trata de como será 

realizado ou menciona qual instituição 

ou empresa irá realizar o plano de 

saneamento básico. 

No artigo 3º inciso II diz que é função 

do município oferecer um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, 

mas não diz quais as ações irão 

promover este equilíbrio. O Art. 89 

trata sobre Gestão Urbana Participativa 

onde menciona o meio ambiente como 

uns dos itens a serem observados, mas 

não é uma diretriz. 

A Seção IV trata da Área de Proteção 

de Mananciais, visando a conservação 

das nascentes da Vargem das Flores e 

Pampulha. Não há outro indicativo 

sobre preservação ou revitalização de 

recursos hídricos. 

Fonte: Adaptado de SIRUS - Planos Diretores Municipais, 2009. 
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Percebe-se que os Planos Diretores são muito bem elaborados, porém em sua aplicação esbarra em 

fatores de ordem econômica, social e política, mobilização dos setores formais e informais 

diretamente afetados e não são efetivados de forma adequada. 

Outro problema é a falta de integração das políticas públicas dos municípios que compõe a bacia, 

gerando ações isoladas que terminam com um processo confuso e sem continuidade. 

É de suma importância à participação ativa dos órgãos estaduais de gestão do meio ambiente como 

a SEMAD (Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), instituições 

privadas como ABAS, IBRAM e RURALMINAS, empresas tais como a EMATER, CEMIG e 

COPASA, bem como a participação plena das administrações municipais presentes em toda bacia 

hidrográfica, nas ações a favor da Meta 2014. 

O papel da COPASA é fundamental para o sucesso da Meta 2014, haja vista que a grande maioria 

dos municípios da RMBH é atendida por esta empresa. O tratamento de esgoto é a principal questão 

a ser cumprida pela 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 das ações da 

COPASA e em alguns casos do SAAE vinculados às prefeituras localizadas na bacia que em sua 

maioria não tratam adequadamente seus esgotos antes de atingirem o corpo de água. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Meta 2014 se configura como um projeto de grande monta e com área de abrangência 

significativa em termos de extensão e peculiaridades culturais e pelos dados apresentados durante a 

pesquisa revelou-se a inviabilidade de cumprimento em todas as suas exigências e prazos. 

Os Planos Diretores da Região Metropolitana que foram analisados são uma amostra da realidade 

que ocorre na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e que contraria o Estatuto da Cidade no que diz 

respeito a desenvolver planos de acordo com a realidade de cada município. 

A exigência legal de que municípios com mais de 20 mil habitantes tenham planos diretores, mas há 

dificuldades em administrar problemas urbanos que nem sempre são de fato de sua competência, 

gerou Planos Diretores elaborados as pressas, muitas vezes fugindo totalmente das necessidades 

reais de cada localidade e uma série de enganos na gestão urbana. 

Alguns Planos Diretores constam de diretrizes bem elaboradas, porém que se tornam inviáveis, pois 

fatores como de ordem econômica, política, etc., se constituem em barreiras quase intransponíveis, 

afetados pela falta de interação das gestões, que parecem esquecer que não estão isolados e o que 

afeta os municípios em torno pode trazer sérios transtornos às metas municipais individualizadas. 

A falta de integração entre os Planos Diretores estudados também gera um fluxo de informações 

desencontradas, afetando a credibilidade nas propostas. 

Seria interessante para o alcance da Meta 2014 um Plano Diretor reunindo todas as peculiaridades 

de cada região ou municípios e que contemplasse ações comuns, principalmente no que tange as 

políticas de saneamento básico e tratamento dos esgotos através da implantação efetiva de Estações 

de Tratamento. 
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