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RESUMO – No Brasil, o século XX foi um período de transição entre situações de conforto hídrico 

para situações de conflito, tendo motivado o desenvolvimento de instrumentos de gestão hídrica. O 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas (PDRH Velhas) foi aprovado em 

dezembro de 2004, sendo identificados conflitos de uso da água tendo em vista a expressiva 

demanda por abastecimento hídrico em seu alto curso, que inclui cerca de 60% das captações para 

abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nos últimos anos, o setor mineral, 

fortemente presente na bacia, experimentou um período de aquecimento, que produziu efeitos na 

demanda setorial e, portanto, reflexos no perfil da demanda hídrica. Este trabalho analisa o impacto 

da mineração no Alto Rio das Velhas, a partir das informações do cadastro de usuários e outorgas 

do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e outras informações secundárias, comparando-as às 

demandas previstas no PDRH Velhas. Os resultados encontrados sugerem forte expansão das 

demandas hídricas relacionadas à mineração, mas aponta o lançamento de efluentes domésticos sem 

tratamento ou ainda em padrões passíveis de melhoria como principal problema de gestão de 

recursos hídricos na bacia. 

ABSTRACT – In Brazil, XX
th

 century showed a transition from comfort to stress scenarios 

regarding water availability, inducing development of water management tools. Water Management 

concerns were made wide since Federal Law nº 9.433 proclaim, at January, 8
th

, 1997, which defined 

National Water Resources Policy and created National Water Resources Management System. This 

proclaim affected Brazilian legislation and led to the elaboration of early water resources plans. Das 

Velhas River Water Resources Plan (PDRH Velhas) was approved on December, and there were 

identified water conflicts from huge water supply demands on its higher portion, which included 

water withdrawals to about 60% of Belo Horizonte metropolitan area (RMBH). However, mining 

sector in this watershed was highly demanded on recent years, which led to water demand 

increasing when compared to development scenarios estimated on PDRH Velhas. This work 

analyzed mining impacts on Das Velhas river higher course according to the Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas database, and other secondary information available, comparing results to 

forecasted demands. Results show a strong increasing on water demands related to the mining 

sector, but also suggests that the worse threaten to water resources on the basin studied is improper 

sewage disposal on water courses. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação e o planejamento do uso dos recursos hídricos são ferramentas valiosas para os 

diversos setores da sociedade visto que a água é um recurso limitado e fundamental para a 

existência da vida na terra.  

No Brasil, o século XX foi um período de transição entre situações de conforto e conflito de 

uso dos recursos hídricos. Essa transição resultou no desenvolvimento de instrumentos de gestão 

dos recursos hídricos mais abrangentes a partir da promulgação da Lei Federal nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A partir da promulgação da Lei Federal nº 9.433/97, ficou definido que na gestão dos recursos 

hídricos no país há que se considerar o domínio público, o caráter finito e vulnerável, o valor 

econômico e que a unidade de gerenciamento e de planejamento é a bacia hidrográfica. Foram 

definidos como instrumentos de gestão: os Planos de Recursos Hídricos; o Enquadramento dos 

Corpos de Água; a Outorga dos Direitos de Uso; a Cobrança pelo Uso; a Compensação aos 

Municípios e o Sistema de Informações.  

Dentre estes instrumentos, os Planos de Recursos Hídricos destacam-se por estabelecer as 

ações de proteção, recuperação e controle do uso da água em uma bacia hidrográfica, consolidadas 

nos Planos Diretores de Bacias Hidrográficas. Os Planos Diretores de Bacias Hidrográficas são 

instrumentos de planejamento que definem as orientações para valorização e conservação dos 

recursos hídricos das bacias hidrográficas e as metas pretendidas, indicando soluções de curto, 

médio e longo prazo neste sentido.  

Segundo Lanna et al. (2002), é indispensável que o aproveitamento e a utilização dos recursos 

hídricos sejam realizados de forma mais eficiente e eficaz. Para isso, as atividades de planejamento 

são fundamentais, dentre as quais os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas, cuja atualização e continuidade são essenciais para a gestão global dos recursos 

hídricos.  

Nos últimos anos, muitos conflitos relacionados ao meio ambiente, em especial no que se 

refere aos recursos hídricos, estão relacionados à mineração. Em Minas Gerais, este aspecto é 

evidente tendo em vista a vocação mineral do estado e a forte expansão experimentada pelo setor 

mineral. 

Nesse sentido, o trabalho em questão apresenta contribuições para a atualização e revisão do 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (PDRH Velhas), 

localizado no estado de Minas Gerais, na qual se insere grande parte da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte (RMBH). 
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O PLANO DIRETOR DA BACIA DO RIO DAS VELHAS  

A primeira versão do PDRH Velhas foi elaborada em 1997, no âmbito do Programa de 

Saneamento das Bacias do ribeirão Arrudas e do ribeirão da Onça (PROSAM), financiado pelo 

Banco Mundial em convênio com o Governo do Estado de Minas Gerais. As alterações de 

legislação de recursos hídricos ocorridos a partir daquela data provocaram a revisão deste 

documento, aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Velhas) em 

dezembro de 2004 (Camargos, 2005). 

 O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) é o órgão do Estado de Minas Gerais 

responsável por planejar e promover ações direcionadas à preservação da quantidade e da qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas. Conforme previsto na legislação estadual, o gerenciamento 

dos recursos hídricos é feito por meio da outorga de direito de uso da água, monitoramento da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, planos de recursos hídricos, bem como da 

consolidação de Comitês de Bacias Hidrográficas e das Agências de Bacia.  

Como a Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 

hídricos através de autorização ou concessão para quaisquer intervenções que alterem a quantidade, 

a qualidade ou o regime de um corpo de água, o Estado de Minas Gerais é extremamente 

conservador, pois limita as outorgas a 30% da vazão mínima média de sete dias e 10 anos de 

recorrência (Q7,10), fixando a manutenção para jusante de um valor não inferior a 70% desse limite ( 

Schvartzman et al., 1999).  

Segundo Lanna (2008), a escassez faz da água um dos interesses da economia e, em razão 

disso, adquire valor econômico. Assim, não foi a legislação que atribuiu esse valor econômico à 

água, pois essa não é uma condição estritamente legal, tendo em vista que o valor econômico 

decorre de que todo recurso escasso acaba por afetar as relações econômicas. 

 

A Bacia do Rio das Velhas 

A bacia hidrográfica do rio das Velhas está localizada na região central do Estado de Minas 

Gerais, nas proximidades de Belo Horizonte (Figura 1). A bacia tem um formato alongado na 

direção norte-sul e possui uma área total de 29.173 km², representando cerca de 5% da superfície do 

estado. O rio das Velhas contribui para o rio São Francisco após um percurso de aproximadamente 

800 km, passando por 51 municípios, que abrigam uma população de aproximadamente 4,8 milhões 

de habitantes segundo dados do Censo 2000 (Camargos, 2005). A principal nascente do rio das 

Velhas está localizada na cachoeira das Andorinhas, município de Ouro Preto, MG, numa altitude 

de aproximadamente 1.520 m, enquanto a foz no rio São Francisco está localizada em Guaicuí, 

distrito de Várzea da Palma, MG. 
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Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

A bacia do rio das Velhas é subdividida em Alto, Médio e Baixo Cursos. O trecho do Alto 

Rio das Velhas está localizado no Quadrilátero Ferrífero, com grande vocação para exploração 

mineral, tendo como limite sul o município de Ouro Preto e norte os municípios de Belo Horizonte, 

Contagem e Sabará. Trata-se de uma região da qual faz parte a RMBH, acentuando, portanto, a 

necessidade de compatibilização entre demandas por abastecimento humano e do setor mineral 

(Camargos, 2005). 

Na etapa de avaliação da disponibilidade hídrica foram determinadas equações de 

regionalização das vazões de referência. Naquela ocasião, determinaram-se equações para as vazões 

média mínima de sete dias de duração e dez anos de período de retorno (Q7,10) e de 95% de 

permanência (Q95 – Tabela 1), pois havia expectativa de que fosse necessário propor a revisão do 

critério de outorga vigente (somatório das vazões outorgadas limitado a 30% da Q7,10 para captações 

a fio d’água) a partir das demandas hídricas identificadas.  

Tabela 1 – Equações de regionalização das vazões de referência para o Alto Rio das Velhas. 

Vazão de 

Referência 
Domínio Equação 

Q95 

Nascentes até a estação fluviométrica Ponte 

Raul Soares (41340000), excluindo o rio 

Taquaraçu. 

Q95 = 0,023377 A0,840143   (A > 175 

km²) 

Q7,10 

Nascentes até a barra do ribeirão da Mata, até a 

estação fluviométrica de Ponte Raul Soares 

(41340000), excluindo o rio Taquaraçu.. 

Q7,10 = 0,074599 A0,6572 

Fonte: Camargos (2005). 

 

Alto rio 

das Velhas 
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Considerando-se a área de drenagem da bacia do Alto Rio das Velhas (3.661 km²) e as 

equações apresentadas na Tabela 1, obtêm-se para as vazões características valores iguais a 16,40 

m³/s e 23,05 m³/s para a Q7,10 e a Q95, respectivamente. 

No PDRH Velhas foram identificados conflitos de uso da água decorrentes da demanda 

prevista para o cenário ideal (plenas condições de desenvolvimento econômico – Tabelas 2 e 3) 

para o ano de 2010 no Alto Curso. Este cenário foi selecionado em virtude do intenso 

desenvolvimento econômico experimentado pela região neste período. 

Estes conflitos eram explicados pela expressiva demanda por abastecimento hídrico urbano, 

que incluía cerca de 60% das captações para abastecimento da RMBH, respondendo por cerca de 

57% da Q95 em 2010 (Tabela 3), seguido pelo uso industrial (cerca de 5,7% da Q95 em 2010), com 

destaque para a atividade de mineração (Camargos, 2005). 

Tabela 2 – Evolução da demanda prevista para o Alto Rio das Velhas no cenário ideal (m³/s). 

Uso 
Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Urbano 10,092 10,495 10,947 11.439 11,954 12,492 13,054 

Rural 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Animal 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Industrial 1,156 1,173 1,198 1,227 1,257 1,287 1,319 

Irrigação 0,054 0,056 0,058 0,061 0,064 0,068 0,071 

Total 11,321 11,744 12,222 12,747 13,295 13,867 14,464 
Fonte: Camargos (2005). 

Tabela 3 – Porcentagem da Q95 consumida na região do Alto Rio das Velhas pelo cenário ideal. 

Uso 
Ano 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Urbano 43,78 45,53 47,49 49,63 51,86 54,19 56,63 

Rural 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Animal 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Industrial 5,02 5,09 5,20 5,32 5,45 5,59 5,72 

Irrigação 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 

Total 49,11 50,95 53,02 55,30 57,68 60,16 62,75 
Fonte: Camargos (2005). 

 

Com base nas previsões de demanda (Tabela 2) e da disponibilidade hídrica (Tabela 1), é 

possível calcular o Índice de Retirada de Água (IRA – Tabela 3), adotado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e pela European Environmental Agency como indicador de situações de 

conflito (ANA 2007, 2009). Este indicador é calculado pela razão entre demanda e disponibilidade 

hídricas (Q95 para cursos de água não regularizados), sendo sempre superior a 40% na Tabela 3, o 

que é associado a uma situação muito crítica. 
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Evolução da demanda hídrica 

Para avaliar se os prognósticos realizados foram concretizados, foram selecionados os dados 

de outorgas vigentes de uso de recursos hídricos superficiais em 2004 e 2010 na bacia doAlto Rio 

das Velhas a partir da listagem de outorgados disponível no site do IGAM, atualizada até maio de 

2010. Estes dados foram tratados e consistidos, permitindo atualizar o diagnóstico das demandas 

hídrica da bacia, conforme apresentado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Outorga de uso dos recursos hídricos no Alto Rio das Velhas até maio de 2010. 

Uso 
Nº de Outorgas Vigentes Vazão (m

3
/s) 

Absoluto Porcentagem Absoluto Porcentagem 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Abastecimento 12 18 33,33% 13,64% 6,6460 6,822 91,22% 62,92% 

Aquicultura 3 4 8,33% 3,03% 0,0016 1,002 0,02% 9,24% 

Consumo Humano 1 6 2,78% 4,55% 0,0001 0,127 0,00% 1,17% 

Contenção de 

Sedimentos 

- 
- - - - - - - 

Controle de Cheias - - - - - - - - 

Dessedentação de 

Animais 

3 
4 8,33% 3,03% 0,0006 0,007 0,01% 0,06% 

Disposição de Rejeitos - - - - - - - - 

Extração Mineral 1 7 2,78% 5,30% - 0,400 - 3,69% 

Irrigação - 1 - 0,76% - 0,200 - 1,84% 

Uso Industrial 16 37 44,44% 28,03% 0,6377 2,285 8,75% 21,08% 

Outros (usos não 

consuntivos) 

- 
55 - 41,67% - - - - 

Total 36 132 100% 100% 7,2862 10,842 100% 100% 
Fonte: Listagem de outorgados do IGAM até maio de 2010. 

 

Conforme apresentado na Tabela 4, as outorgas vigentes em maio de 2010 totalizavam 132 

outorgas para os diversos usos no Alto Rio das Velhas, número expressivamente superior ao 

observado em 2004, representando um aumento de 267%. Em relação a  vazão outorgada o 

crescimento observado foi de cerca de 49%. Os usos não consuntivos são mais significativos em 

relação ao número de outorgas concedidas (55 outorgas ou 41,67% do total). 

Ainda na Tabela 4, em relação às vazões totais outorgadas no Alto Rio das Velhas, o 

abastecimento continuou a ser uso mais significativo (6,822 m³/s ou 62,92% do total), com 

crescimento 2,64% em relação ao observado em 2004.  

Porém, o uso industrial passou a responder em 2010 por 21,08% da vazão total outorgada 

(2,285 m³/s), valor 258% maior que o observado em 2004. Analisando a base de dados, identificou-

se que 0,6221 m³/s dos 0,6377 m³/s outorgados para uso industrial eram relativos à mineração 

(97,55%), correspondentes a 14 das 16 outorgas concedidas em 2004. Já em 2010, 2,137 m³/s dos 

2,285 m³/s outorgados ao setor industrial eram relativos à mineração (93,53%), com 32 das 37 

outorgas concedidas. O aumento das vazões captadas reflete o aquecimento deste setor econômico 

no período, cujos valores cresceram 243% entre 2004 e 2010. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7 

Cotejo entre disponibilidade e demanda 

O cotejo entre disponibilidade e demandas hídricas, atualizado a partir de dados do IGAM e 

comparado às estimativas anteriormente realizadas no PDRH Velhas, é apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 – Comparativo entre a porcentagem de consumo das vazões de referência previstas para 

2010 e outorgadas até maio de 2010 na região do Alto Rio das Velhas no cenário ideal.  

Uso 

Percentual da Q95 (%) Percentual da Q7,10 (%) 

Previsto no 

PDRH Velhas 

Atualizado em 2010 

(Dados IGAM) 

Previsto no 

PDRH Velhas 

Atualizado em 2010 

(Dados IGAM) 

Abastecimento 56,7 30,1 79,7 42,4 

Animal 0,0 4,4 0,0 6,1 

Industrial  5,7 11,6 8,0 16,4 

Irrigação 0,3 0,9 0,4 1,2 

Total 62,7 47,0 88,2 66,1 
Fonte: Camargos (2005) e listagem de outorgados do IGAM aaté maio de 2010. 

 

Na Tabela 5 observam-se diferenças significativas quanto ao percentual de utilização da 

vazão de referência associado a cada uso, tanto em relação à Q95 quanto à Q7,10. No caso do uso 

para abastecimento, estas diferenças podem resultar de que parte das vazões de abastecimento da 

RMBH é captada na bacia do rio Paraopeba, o pode ter sido atribuído ao rio das Velhas.  

Ainda na Tabela 5, percebe-se que os demais usos apresentaram crescimento significativo no 

período quando comparados aos valores estimados no PDRH Velhas. No caso dos usos animal e de 

irrigação, estas diferenças podem resultar de erro na estimativa da vocação da região para o 

desenvolvimento dessas atividades. Já no caso do uso industrial, as diferenças obtidas chegam a 

100% e são explicadas pelo aquecimento experimentado pela mineração no período analisado, que 

certamente não foi previsto nos cenários de desenvolvimento. 

 A Tabela 6 apresenta o consumo hídrico estimado na bacia considerando os percentuais de 

retorno adotados pelo ONS (Camargos, 2005), comparado aos valores calculados no PDRH Velhas 

para 2010 e às vazões de referência. 

Tabela 6 – Comparativo entre o consumo hídrico e a porcentagem das vazões de referência 

consumidas no Alto Rio das Velhas no cenário ideal. 

Uso 

Consumo hídrico (m³/s) Percentual da Q95 (%) Percentual da Q7,10 (%) 

Previsto 

no PDRH 

Velhas 

Atualizado 

em 2010 

(Dados 

IGAM) 

Previsto 

no PDRH 

Velhas 

Atualizado 

em 2010 

(Dados 

IGAM) 

Previsto no 

PDRH 

Velhas 

Atualizado 

em 2010 

(Dados 

IGAM) 

Abastecimento 10,45 1,39 45,3% 6,0% 63,7% 8,5% 

Animal 0,01 0,20 0,0% 0,9% 0,0% 1,2% 

Industrial  1,05 0,54 4,6% 2,3% 6,4% 3,3% 

Irrigação 0,01 0,16 0,1% 0,7% 0,1% 1,0% 

Total 11,53 2,29 50,0% 9,9% 70,3% 14,0% 
Fonte: Camargos (2005) e listagem de outorgados do IGAM aaté maio de 2010. 
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Na Tabela 6 identifica-se o que parece ter sido um equívoco no cálculo do consumo hídrico 

na bacia efetuado no PDRH Velhas: o percentual de retorno foi considerado consumo para todos os 

usos e, assim, os valores obtidos são bastante diferentes daqueles apresentados no PDRH Velhas. 

Por exemplo, o uso abastecimento (urbano e rural) tinha vazão outorgada estimada no PDRH 

Velhas para 2010 igual a 13,065 m³/s (Tabela 2). Sendo o percentual de retorno igual a 80% 

(Camargos, 2005), o consumo seria 20% desse valor (2,613 m³/s), sendo que o restante (10,452 

m³/s) retornaria ao rio das Velhas como efluentes (esgotos domésticos). O PDRH Velhas 

considerou o consumo hídrico igual a 10,452 m³/s (45,3% da Q95 ou 63,7% da Q7,10 – Tabela 6), o 

que indicaria uma situação de conflito acentuado na bacia, que não parece ter fundamento real. 

De fato, visto que o maior usuário da bacia é o setor de abastecimento para atender a RMBH, 

que possui retorno de 80% das vazões captadas, esta situação se manteria apenas no trecho 

compreendido entre a captação do Sistema Rio das Velhas em Honório Bicalho, distrito de Nova 

Lima, MG, e o lançamento dos efluentes domésticos nos ribeirões Arrudas e Onça. O lançamento 

de efluentes domésticos sem tratamento provenientes da RMBH tem sido identificado como o 

principal problema do Alto Rio das Velhas, ao estender o trecho com restrições de uso. 

Após a elaboração do PDRH Velhas foram implantadas as Estações de Tratamento de Esgotos 

(ETE) Arrudas e Onça que tratavam, em 2009, 65% dos efluentes domésticos. Tendo em vista a 

responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) em coletar e tratar os 

efluentes domésticos da RMBH e à entrada em operação do mecanismo da cobrança na bacia em 

2010 (GAMA, 2009), estimaram-se os valores a arrecadar com a cobrança destes lançamentos, 

tomando por base as características dos efluentes e dos tratamentos estabelecidos (Tabela 7). 

Tabela 7 – Estimativa de valores passíveis de arrecadação pela Agência de Bacia pela cobrança de 

lançamento de efluentes domésticos pela COPASA no Alto Rio das Velhas. 

Esgoto Item Quantidade Unidade 

Tratado 

Esgoto tratado (65% de 80% da demanda) 
3,172 m³/s 

100.032.192 m³/ano 

Concentração média de DBO5,20 
271 mg/L 

0.027 kg/m³ 

Massa de DBO5,20 lançada 2.700.869 kg/ano 

Custo unitário de lançamento (R$/kg) 0,07 R$/kg 

Potencial de arrecadação (R$/ano) 189.060,84 R$/ano 

Sem 

tratamento 

Esgoto não tratado lançado (35% de 80% da demanda) 
1,708 m³/s 

53.863.488 m³/ano 

Concentração média de DBO5,20 
3251 mg/L 

0,325 kg/m³ 

Massa de DBO5,20 lançada 17.505.634 kg/ano 

Custo unitário de lançamento (R$/kg) 0,07 R$/kg 

Potencial de arrecadação (R$/ano) 1.225.394,35 R$/ano 

Potencial total de arrecadação (R$/ano) 1.431.453,10 R$/ano 
1 Fonte: COPASA (2009). 
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Os resultados da Tabela 7 indicam que esta cobrança é uma fonte de recursos significativa e 

que poderia ser utilizada para estender o tratamento de efluentes a todos os municípios do Alto Rio 

das Velhas, solucionando um problema histórico, ou mesmo a investir na melhoria da ETE Arrudas 

e da ETE Onça para que reduzam a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) nos efluentes 

tratados. 

 

Qualidade das águas superficiais 

Um dos resultados da revisão do PDRH Velhas em 2005 foi o estabelecimento da Meta 2010, 

que correspondia a um plano de ação para melhorar as condições ambientais da bacia do rio das 

Velhas e atingir o enquadramento do trecho mais poluído na Classe II (Camargos, 2005). 

A proposição da Meta 2010 mobilizou a sociedade civil quanto à degradação ambiental 

presente no rio das Velhas, principalmente no tocante ao lançamento de efluentes. Esta mobilização 

resultou na melhoria na qualidade das águas através da volta dos peixes ao rio, que são indicadores 

da saúde ambiental coletiva da bacia. A melhoria significativa é comprovada através do parâmetro 

DBO, que fornece um indicador do potencial de consumo de oxigênio disponível no corpo hídrico 

para processar a matéria orgânica presente. O estudo e os monitoramentos são realizados pelo 

IGAM por meio do Projeto Águas de Minas. 

Após a proposição da Meta 2010, observou-se que o valor da concentração de DBO no rio das 

Velhas diminuiu de 15,25 mg/L em 2003 para 7,6 mg/L em 2009, o que indica a melhora na 

qualidade dos corpos de água (MINAS SUSTENTÁVEL, 2010).  

Concentrações elevadas de DBO estão diretamente relacionadas a lançamentos de esgoto 

doméstico sem tratamento nos corpos hídricos. De fato, no período de 2003 a 2009 entraram em 

operação a ETE Arrudas e a ETE Onça, que coletam e tratam parte dos esgotos domésticos da 

RMBH. Mesmo não atingindo a totalidade dos esgotos domésticos lançados, atribui-se a este 

tratamento a alteração significativa ocorrida na DBO no período (redução de 50%). 

Outra ação importante realizada entre 2003 e 2008 foi a operação “Caça Esgoto” pela 

COPASA, conforme previsto no PDRH Velhas, em que foram identificados e eliminados 

aproximadamente 550 lançamentos clandestinos em redes pluviais e córregos na bacia do rio das 

Velhas. Além disso, foram realizadas melhorias na ETE Arrudas e na ETE Onça através da 

implantação de sistema de tratamento secundário, que representa a retirada de cerca de 90% da 

matéria orgânica nos lançamentos, cuja vazão é da ordem de 3.600 L/s (MINAS SUSTENTÁVEL, 

2010).  

Essas ações indicam que em breve a qualidade da água do rio das Velhas atingirá o objetivo 

proposto para a Meta 2010. Uma vez que em 2010 essa meta ainda não havia sido atingida, o prazo 

foi ampliado para 2014, sendo esta ação renomeada como Meta 2014.  
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Conforme relatório de monitoramento da qualidade das águas do Estado de Minas Gerais (1º 

trimestre de 2010), os parâmetros de qualidade que apresentaram violação maior ou igual a 100% 

dos limites definidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/08 na bacia do rio 

das Velhas foram: Arsênio Total, Chumbo Total, Coliformes Termotolerantes, Cor Verdadeira, 

Cromo Total, Manganês Total, Níquel Total, Óleos e Graxas, Sólidos em Suspensão Totais, Sulfeto, 

Turbidez e Zinco Total (IGAM, 2010). 

No trecho do Alto Rio das Velhas, as possíveis fontes de poluição são os lançamentos de 

esgotos domésticos e industriais nos corpos de água e o manejo inadequado do solo. Ressalta-se que 

o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento em cursos de água pode tornar o ambiente 

redutor e propiciar a mobilização de metais previamente adsorvidos nos sedimentos oriundos das 

atividades minerárias ou urbanas.  

Desta forma, a extensão do tratamento dos efluentes domésticos previamente ao lançamento 

para toda a bacia do Alto Rio das Velhas pode trazer este benefício adicional para a qualidade das 

águas superficiais da bacia. 

 

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Este trabalho foi realizado a partir da análise de dados secundários, obtidos em levantamento 

bibliográfico. Seria fundamental uma ação de cadastro de usuários na bacia para permitir a 

ampliação das análises efetuadas no âmbito deste trabalho ou na revisão do PDRH Velhas, prevista 

para ocorrer ainda em 2011. 

A área de estudo foi restrita à bacia do Alto Rio das Velhas, cuja vocação mineral atrai 

atenção para esta atividade como fator degradante dos recursos hídricos. Porém, as análises 

efetuadas identificaram o lançamento de efluentes, sem tratamento ou em padrões passíveis de 

melhoria, como a principal ameaça aos recursos hídricos na bacia do Alto Rio das Velhas. 

Esta realidade não pode ser estendida para os trechos do Médio e Baixo Rio das Velhas, cujas 

atividades econômicas são distintas, recomendando-se o desenvolvimento de um trabalho similar a 

este para essas regiões para revisão do PDRH Velhas. 

A partir das análises do PDRH Velhas e dos levantamentos de dados secundários, foi possível 

inferir algumas conclusões sobre o uso da mineração no trecho Alto Rio das Velhas e a importância 

de se usar dados atualizados para a prática de gerenciamento de recursos hídricos. 

A análise comparativa entre as demandas hídricas em 2004 e previstas para 2010 no PDRH 

Velhas e a demanda hídrica atual calculada a partir da base de dados do IGAM (atualizada até maio 

de 2010) indica que, embora o número de outorgas concedidas para mineração tenha apresentado 
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um crescimento de 243% no período, este setor ainda tem demanda hídrica igual a cerca de um 

terço da demanda por abastecimento. 

A razão entre demanda e disponibilidade hídrica no Alto Rio das Velhas é superior a 40%, 

considerada muito crítica segundo critérios da ONU (ANA, 2007, 2009). Porém, o consumo hídrico 

varia entre 10% e 14% da Q95, indicando que se trata de um problema localizado no trecho de 

captação para o abastecimento da RMBH (Sistema Rio das Velhas em Honório Bicalho) e o 

lançamento de seus efluentes domésticos (foz dos ribeirões Arrudas e Onça).  

Porém, o lançamento de esgotos domésticos sem tratamento ou acima das metas de 

enquadramento produz um cenário de escassez, visto que os recursos hídricos não podem ser 

analisados sem considerar o binômio quantidade e qualidade. Isto faz crer que a expansão do 

tratamento integral dos esgotos domésticos gerados na bacia seja uma ação crucial tanto para atingir 

os objetivos da Meta 2014, quanto para permitir acesso aos recursos hídricos a usuários a jusante 

dos lançamentos em condições de igualdade aos usuários a montante. 

Os valores anuais arrecadados com a cobrança relativa ao lançamento de esgotos domésticos 

sem tratamento ou em valores ainda elevados de DBO foram estimados em cerca de  

R$ 1,4 milhão. Este valor poderia ser aplicado pela Agência de Bacia na melhoria dos sistemas 

existentes ou na extensão do tratamento de esgoto para municípios que ainda não o realizam. 

Ressalta-se que a arrecadação com a cobrança deve ser ainda maior, uma vez que o valor 

supramencionado não considera os lançamentos dos demais municípios ou dos efluentes resultantes 

de captações de sistemas de abastecimento fora da bacia do rio das Velhas. 

Portanto, este trabalho identificou na universalização ou na melhoria dos sistemas de 

tratamento de efluentes existentes uma oportunidade para alcançar a Meta 2014, bem como reduzir 

a vulnerabilidade da bacia a situações de conflito. Os lançamentos de efluentes, conforme hoje 

realizados, tornam os recursos hídricos inadequados a diversos tipos de uso em grandes trechos do 

rio das Velhas, impondo a necessidade de tratamento prévio ao uso. Entende-se que esta deve ser 

uma ação prioritária para o CBH Velhas. 

Num cenário futuro, em que não se descarta a possibilidade da ocorrência de mudanças 

climáticas com efeitos deletérios à qualidade e à disponibilidade das águas (Bates et al., 2008), a 

universalização do tratamento dos efluentes domésticos e industriais é uma ação estratégica. 
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