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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o panorama do enquadramento dos corpos de água em 
Minas Gerais, salientando a situação de algumas bacias hidrográficas que tiveram este instrumento 
proposto. 

Abstract 

This work aims at presenting the panorama of the framework of bodies of water in Minas Gerais, 
highlighting the situation of some river basins that had this proposed instrument. 

(Palavra-chave: Recursos Hídricos – Gestão – Enquadramento) 

 

1. Introdução 

Este artigo foi trabalhado sob o tema do enquadramento de corpos de água, sendo ele dividido 

em dois tópicos, no qual se buscou apresentar o panorama do Estado de Minas Gerais e as 

experiências para elaboração de propostas em algumas Bacias Mineiras. O primeiro tópico 

fundamentou-se numa caracterização histórica do processo de elaboração de enquadramento e na 

apresentação da situação atual do Estado; no segundo fez-se uma análise mais detalhada dos 

processos para elaboração de algumas propostas de enquadramentos, bem com atualizações e/ou re-

enquadramentos que por ventura tenham ocorrido. 

No levantamento histórico de construção do panorama do Estado no enquadramento foram 

avaliadas as referências bibliográficas dos principais autores e documentos institucionais existentes 

no Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; e a demonstração da situação atual se deu 

através da identificação das bacias que possuem este instrumento aprovado pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos de Minas Gerais – CERH-MG. Foram apresentadas neste item as principais 

normas técnicas que regulamentaram ou que regulamentam o instrumento no território mineiro. 

Os estudos das Bacias basearam-se nas informações disponíveis nos documentos oficiais emitidos 

pelos órgãos governamentais e das empresas de consultorias contratadas para elaboração dos 

enquadramentos, atualizações e/ou re-enquadramentos. Na busca por enriquecer a caracterização 

das bacias foram também consultados trabalhos acadêmicos e artigos referentes às bacias.  
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A escolha das bacias analisadas seguiu uma ordem cronológica, a partir da década de 90, e recaiu 

naquelas que de algum modo cumpriram ou avançaram nos procedimentos metodológicos de seu 

tempo. 

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

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

rio Pará, sendo estas três ultimas bacias pertencentes à bacia federal do rio São Francisco. 

2. Panorama no Estado 

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

Gerais foi criado em 1977, através da Deliberação Normativa – DN - do Conselho Estadual de 

Política Ambiental – COPAM, número 001/77 que estabelecia as classes de usos e normas e 

padrões para qualidade das águas e para lançamento de efluentes líquidos (MACIEL JR, 2000). 

Baseado nesta norma e na necessidade de se preservar as águas que abasteciam a região 

metropolitana de Belo Horizonte, o COPAM enquadrou os corpos de água das bacias dos rios 

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

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

Posteriormente a estas duas normas, o COPAM estabeleceu outras duas Deliberações, as DNs 03 e 

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

de efluentes líquidos (MACIEL JR, 2000). 

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

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, número 020/86, para classificação pelos usos e 

para a definição dos parâmetros de qualidade, Minas Gerais também atualizou a sua legislação que 

regulamentava as condições de usos e padrões de lançamentos, o que deu origem à DN COPAM 

número 10, em 16 de dezembro de 1986.  

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

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

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

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

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

bastante restritivas, prevalecendo a finalidade de proteção do ambiente aquático. As classes 

subsequentes dividiam-se entre um e quatro, sendo a quarta classe representada pelos usos menos 

restritivos, como: paisagem harmônica, navegação ou para os usos menos exigentes de qualidade da 

água, como lançamentos de efluentes (COPAM, 1986). 
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A DN COPAM 010/86 foi adotada na maioria das propostas de enquadramentos elaboradas 

pelo Estado de Minas Gerais, principalmente, nas propostas realizadas pela Fundação Estadual do 

Meio Ambiente - FEAM, na década de 90 e em algumas propostas conduzidas pelo IGAM. Dentre 

as propostas elaboradas pela FEAM, cabe destacar os enquadramentos das bacias: do rio 

Piracicaba/Doce (DN 09, de 27/04/94), do Paraopeba/São Francisco (DN 14, de 28/12/95), do rio 

das Velhas e afluentes/São Francisco (DN 20, 27/06/97), do rio Pará e afluentes/São Francisco (DN 

28, de 29/09/98) e do rio Verde e seus afluentes (DN 33, de 18/12/98), todas originadas na década 

de 90 (IGAM, 2006). 

As propostas de enquadramentos conduzidas pela FEAM pautaram-se em uma mesma 

metodologia para todas as bacias, pois tiveram que ser aprovadas junto à Câmara de Bacia 

Hidrográfica – CBH do COPAM (MACIEL JR, 2000). O CBH, além do papel de aprovar os 

procedimentos metodológicos, estabeleceu a ordem prioritária das bacias hidrográficas a serem 

contempladas pelo enquadramento (Piracicaba, Velhas, Paraopeba, Verde, Paraibuna e, 

posteriormente, a do Pará), também estabeleceu o cronograma de trabalho para os estudos 

(MACIEL JR, 2000).  

Os parâmetros utilizados para definir os usos e os dados de concentração foram obtidos da 

DN COPAM número 10/86 (FEAM, 1994). Segundo MACIEL JR (2000), as metodologias quando 

passaram para o aspecto prático, tiveram que sofrer adequações para cada bacia. Essas adequações 

foram necessárias para o nível de organização de cada bacia, bem como disponibilidade de dados e 

de alterações de legislação. Há de ressaltar que a aprovação da metodologia pelo COPAM foi 

necessária, devido, à época, não existir regulamentação de procedimentos como os estabelecidos 

pelas Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 12/2000 e 091/2008. 

Em síntese, as propostas elaboradas pela FEAM, estabeleciam três etapas: a primeira definia 

os objetivos de qualidade; a segunda realizava a avaliação da condição de qualidade; e a terceira 

definia o conjunto de medidas para alcançar o enquadramento proposto (MACIEL JR, 2000). 

Na elaboração de propostas de enquadramento para as bacias mineiras, a FEAM utilizou 

como critério, não necessariamente, o estado atual dos corpos de água, mas o nível de qualidade que 

os corpos de água deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade (FEAM, 1994). 

Das propostas de enquadramentos aprovadas pela FEAM, apenas a da bacia do rio 

Piracicaba foi contemplada pelas três etapas definidas pela metodologia. As demais tiveram apenas 

a primeira etapa desenvolvida, condição ocasionada pela alteração da legislação, que atribuiu a 

competência para elaboração dos enquadramentos de corpos de água ao IGAM, a partir da Lei 

Estadual nº 13199/99 (IGAM, 2006). 



4 
 

A DN COPAM 010/86 foi utilizada como referência para a elaboração e atualização dos 

enquadramentos de corpos de água da bacia do rio das Velhas pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM), sendo a proposta aprovada em 2004 pelo CERH-MG. 

Para a proposta de enquadramento de águas superficiais da bacia do rio Paracatu o IGAM 

adotou um procedimento diferente ao proposto pela FEAM, pois se apoiou nos critérios sugeridos 

pela Resolução CNRH 12/2000. Salienta-se que esta proposta, por atender à legislação federal, 

estava liberada da necessidade de aprovação dos procedimentos metodológicos pelo CERH-MG, 

diferente dos métodos definidos pela FEAM.  

Os procedimentos estabelecidos pela Resolução CNRH 12/2000 foram aplicados na 

atualização dos enquadramentos da Bacia do rio das Velhas (2004), na proposta de enquadramento 

da Bacia do rio Paracatu (2006), e na proposta de re-enquadramento da Bacia do rio Pará (2008). 

Para a classificação dos usos dos corpos de água e dos parâmetros de qualidade adotou-se a 

Deliberação Normativa COPAM 010/86, para a bacia do rio das Velhas; já nas bacias do rio 

Paracatu e do rio Pará, foi aplicada a Resolução CONAMA 357/2005, por considerá-la mais 

atualizada. 

A proposta de enquadramento dos corpos de água da Bacia Hidrográfica do rio Paracatu, 

elaborado pelo IGAM, foi realizado em consonância com o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica e 

visava aproveitar as mesmas etapas estabelecidas para criar os Planos Diretores de Recursos 

Hídricos, que são: o diagnóstico, o prognóstico e o plano, propriamente dito (IGAM, 2006). Ou 

seja, o enquadramento da bacia do Paracatu aproveitou-se dos estudos desenvolvidos para o 

diagnóstico e o prognóstico, porém majorando o enfoque nos usos e qualidade das águas da bacia 

(IGAM, 2006). Essa proposta de enquadramento dos corpos de água atendeu às legislações vigentes 

à época, definidas pela Resolução CNRH 12/2000 e pela Resolução CONAMA 357/2005 (IGAM, 

2006). 

Atualmente, o Estado de Minas Gerais dispõe de uma nova regulamentação para 

classificação dos usos e dos parâmetros de qualidade das águas superficiais, definido pela 

Deliberação Normativa Conjunta CERH/COPAM, a DN 001/2008.  

Dos enquadramentos de corpos de água aprovados em Minas Gerais, apenas a Bacia do rio 

das Velhas, após proposta de atualização, tem recebido investimentos para se atingir as metas de 

qualidade propostas pelo enquadramento. As demais bacias não têm apresentado nenhuma 

aplicação deste instrumento.  

Os motivos que inviabilizam a aplicação do instrumento são diversos, e, de modo geral, 

incluem: propostas fragilizadas pela ausência ou insuficiência de dados técnicos para avaliar o 
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cumprimento dos padrões de qualidade de água definidos pelo enquadramento e a não aplicação de 

recursos nas ações previstas, como a construção de Estações de Tratamento de Esgoto. De acordo 

com ANA (2009), “somam-se a esse quadro, o alto custo de investimentos para atendimento das 

metas, a fragilidade econômica e técnica dos municípios e o descomprometimento político dos 

gestores públicos municipais e estaduais para a implantação das ações nas bacias hidrográficas”. 

3. Estudo de Algumas Bacias Mineiras 

Nesta parte foram analisadas as propostas de enquadramento das Bacias dos rios Piracicaba, 

das Velhas e sua atualização, Paracatu, Pará e sua proposta de re-enquadramento. 

3.1. Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Piracicaba 

A sub-bacia Hidrográfica do rio Piracicaba tem sua localização na porção leste do Estado de 

Minas Gerais, faz parte da bacia hidrográfica federal do rio Doce (Figura 3.1). De acordo com a 

FEAM (1994), a sub-bacia ocupa uma área de 5381 km2, e é composta por dezenove municípios e 

três deles apresentam suas sedes fora da bacia: Alvinópolis, Mariana e Ouro Preto. As nascentes 

estão localizadas na Serra do Espinhaço, no Município de Ouro Preto. 

 
Fonte: IGAM, 2010 

Figura 4.1 - Localização da Sub-bacia do rio Piracicaba 
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Nos dados levantados pela FEAM (1994), a população predominante da bacia era urbana, 

representando um percentual de 90%, isso devido ao parque industrial siderúrgico, tido como o 

maior do País.  

De acordo com CRUZ et al. (2009), o parque industrial siderúrgico atual da Bacia do 

Piracicaba é representado pelas atividades:  

• Siderurgia, com o maior parque siderúrgico do país composto pela Usiminas, ArcelorMittal 

Timóteo e ArcelorMittal João Monlevade; 

• Mineração de grande e pequena escala – VALE em Itabira e Catas Altas, Samarco em 

Mariana, garimpo de ouro em Santa Bárbara; 

• Reflorestamento empresarial, principalmente monocultura de eucalipto; 

• Pecuária diversificada em pequenas e grandes propriedades e de complexos agroindustriais. 

O enquadramento de corpos de água da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba teve início no ano 

de 1993 e sua aprovação em 1994, através da Deliberação Normativa 009/94 (MACIEL JR, 2000).  

Nesta proposta de enquadramento foram cumpridas as três fases metodológicas (normativa, 

qualitativa e operativa) definidas pela FEAM (MACIEL JR, 2000; FEAM, 1994). 

A primeira etapa foi realizada concomitantemente à segunda. Na primeira etapa realizaram-se 

levantamentos dos usos dos recursos hídricos, seja pelas atividades de abastecimento de água 

doméstico ou industrial, como no lançamento de efluentes, e até mesmo considerando os aspectos 

de balneabilidade da bacia (FEAM, 1994).  

De acordo com a FEAM (1994), no processo de avaliação da condição de qualidade foram 

adotados os seguintes passos: “definição da rede de monitoramento de qualidade das águas; escolha 

dos parâmetros e limites; realização de monitoramentos”.  

Para a escolha dos parâmetros de análises e dos limites, o enquadramento dos corpos de água 

valeu-se da DN COPAM 010/86, inclusive, para os procedimentos de identificação das classes em 

que se encontravam os corpos de água, segundo os usos preponderantes. Na identificação dos 

trechos considerados como especiais foi adotado um monitoramento simplificado (FEAM, 1994). 

Os parâmetros considerados no modelo simplificado foram: “temperatura, pH, turbidez, 

oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), condutividade, cor, coliformes 

fecais, coliformes totais e streptococus”. Para os demais foram utilizados os parâmetros: 

“temperatura, pH, turbidez, OD, DBO, condutividade, cor, sólidos totais, óleos e graxas, ferro 

solúvel, manganês total e nitrato”. Para as áreas críticas foram definidos os seguintes parâmetros: 
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“cádmio, fenóis, cianeto, amônia, fluoretos, mercúrios, zinco, chumbo, cobre, cromo trivalente e 

cromo hexavalente” (FEAM, 1994). 

Os monitoramentos das águas da bacia para o enquadramento foram feitos até o ano de 1996, 

sendo sempre duas campanhas, uma para o período de seca, outra para o período chuvoso, apesar do 

enquadramento ter sido aprovado em 1994 (FEAM, 1994).  

Para avaliar as classes de qualidade, a FEAM desenvolveu um software chamado 

“AQUACLASSE”, que, segundo o Órgão, fornecia a classe de qualidade por parâmetros, por 

trecho, por campanha e a classificação geral, assumindo a pior condição de qualidade encontrada 

nas três campanhas. O software foi utilizado apenas para avaliar o atendimento das classes, 

conforme o monitoramento (FEAM, 1994). 

O enquadramento dos corpos de água da bacia do rio Piracicaba desenvolveu-se sobre: 

levantamentos de campo; estudos de dados secundários dos aspectos físicos, biológicos, 

econômicos e sociais; realizações de monitoramentos de qualidade da água; realizações de 

audiências públicas e apresentações de vídeos, para esclarecer à sociedade a proposta. Medidas 

emergenciais foram propostas, além de sugestões para que se cumprisse a fase III - Efetivação do 

Enquadramento (FEAM, 1994). 

Concluída a avaliação dos cursos de água definidos para o enquadramento dos corpos de água 

da bacia do rio Piracicaba, inclusive, com a identificação dos poluentes e das prováveis causas, a 

FEAM levou o instrumento para aprovação junto ao COPAM que deliberou por aprová-lo, através 

da DN COPAM 009/94 (FEAM, 1994). De acordo com a FEAM (1994), algumas medidas 

emergenciais e atividades a serem desenvolvidas para a fase de efetivação do enquadramento foram 

propostas. Dentre as medidas emergenciais, destacam-se: o desenvolvimento e implantação de 

sistema de proteção de mananciais de captação e melhoria da qualidade das águas de abastecimento 

doméstico de alguns municípios; a sinalização e impedimento dos usos das águas em alguns trechos 

que são usados para contato primário, inclusive de balneabilidade; e o desenvolvimento e 

implantação do sistema de tratamento de esgoto e destinação de lixo urbano, principalmente, para 

os municípios do pólo siderúrgico (João Monlevade, Itabira, Coronel Fabriciano, Timóteo e 

Ipatinga). 

Apesar do enquadramento da bacia do rio Piracicaba ter sido tão bem elaborado, ele não chegou 

a ser implementado por falta de aplicação da maioria dos programas propostos. 

3.2. Enquadramento da bacia hidrográfica do rio das Velhas 

A bacia hidrográfica do rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São 

Francisco, e ocupa uma área aproximada de 29.173 Km2, onde estão localizados 51 municípios, e 
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que possui uma população aproximada, segundo o censo do IBGE de 2000 de 4,8 milhões de 

habitantes (CAMARGOS, 2005). A orientação do seu curso principal é de Sudeste para Noroeste 

(Figura 3.2), tendo suas nascentes localizadas na região central do Estado, especificamente, na 

cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, subindo em direção norte, passando pela 

região metropolitana de Belo Horizonte (FEAM, 1997). 

 
Fonte: CAMARGOS, 2005. (p. 25) 
Figura 3.2 - Divisão Político-Administrativa e Divisão em Trechos da Bacia do rio das Velhas.  

 

A importância desta bacia hidrográfica deve-se ao seu manancial de água que permite o 

abastecimento da maioria dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, dentre eles: 

Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Sabará, Várzea da 

Palma e Raposos (FEAM, 1997). Apesar dessa importância da bacia para a região metropolitana de 
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Belo Horizonte (RMBH), grande parte dos cursos de água que compõem essa região eram usados 

para os lançamentos de efluentes líquidos gerados por atividades industriais, e de resíduos sólidos 

domésticos e industriais (FEAM, 1997). 

Os usos das águas da bacia do rio das Velhas são diversos, que perpassam pelas atividades 

de recreação e turismo, de pesca, de irrigação agrícola e dessedentação de animais, ao 

abastecimento industrial e doméstico (CAMARGOS, 2005; FEAM, 1997). As atividades turísticas 

são recorrentes, principalmente, no alto e médio da bacia, devendo-se a presença de cachoeiras e 

lagoas. A pesca é ocorre em pontos dispersos da bacia e as irrigações estão presentes em pequenas 

porções de terras às margens do rio. O abastecimento doméstico e industrial esta presente em toda a 

bacia, mas o predomínio da atividade industrial concentra-se nos municípios da RMBH 

(CAMARGOS, 2005; FEAM, 1997).  

Segundo a FEAM (1997), a bacia do rio das Velhas foi estabelecida como prioritária para se 

ter a proposta de enquadramento, devido à sua extensão, à área de drenagem, pela presença de 

grandes concentrações urbanas e industriais e por abranger diversos usos que vão desde o 

abastecimento de água até a recreação de contato primário, agricultura irrigada, pecuária, atividades 

industriais, garimpo, etc. 

O enquadramento dos corpos de água para a bacia hidrográfica do rio das Velhas realizou-se 

em dois momentos: o primeiro conduzido pela FEAM, em 1997, e que resultou na Deliberação 

Normativa número 020 de 24/06/97 do COPAM; e o segundo na sua atualização, conduzida pelo 

IGAM e Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das Velhas – CBH Velhas, oriundo da elaboração do 

Plano Diretor de Recursos Hídricos, concluída em 2004; porém se manteve a Deliberação de 

Enquadramento, alterando apenas os trechos atualizados. 

Em ambas as propostas, o arcabouço legal utilizado para classificação dos corpos de água 

foi a DN COPAM 10/86, que ordenava e classificava a qualidade das águas em cinco classes de 

usos, sendo a de melhor qualidade a especial e as subsequentes, variando da classe um a quatro. 

No enquadramento da bacia hidrográfica do rio das Velhas feito pela FEAM (1997), 

realizou-se apenas a etapa de diagnóstico e de consultas públicas. O diagnóstico  buscou levantar: 

os aspectos regionais, como os físicos, econômicos, sociais e antrópicos da Bacia; a identificação 

dos usos preponderantes das águas e a sua hierarquização; a delimitação dos trechos pelos usos; 

avaliações da qualidade das águas por monitoramento e verificação de potabilidade. Essas 

avaliações tiveram por finalidade conhecer as condições de qualidade em que as águas da bacia do 

rio das Velhas se encontravam, bem como, em mensurar condições técnicas para se atingir o 

enquadramento proposto. 
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Alguns dos dados de monitoramento de qualidade das águas foram obtidos das empresas 

responsáveis pelo abastecimento de água dos municípios da bacia, outros através de levantamentos 

de dados primários, em campo (FEAM, 1997). 

As audiências públicas realizaram-se em quase todos os municípios da bacia e contaram 

com a participação de diversos segmentos da sociedade, nos quais as sugestões consideradas válidas 

foram incorporadas à proposta. Por fim, a aprovação do enquadramento da Bacia do Rio das Velhas 

ocorreu através da aprovação da Câmara de Recursos Hídricos – COPAM e posterior, em Plenário 

do COPAM, em 27 de junho de 1997. 

O enquadramento da bacia do rio das Velhas foi revisto e atualizado pelo Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia, aprovado em 2004. Segundo CAMARGOS (2005), o Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Velhas propôs a alteração do enquadramento de alguns 

trechos, somente dos cursos de água dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. A alteração 

foi aprovada, juntamente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia.  

Para a atualização do enquadramento das águas da bacia do rio das Velhas foram utilizados 

dados secundários. Os dados são oriundos do Programa de Saneamento Ambiental das bacias dos 

Ribeirões Arruda e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte – PROSAN. Para a execução 

deste trabalho o IGAM/CBH Velhas contratou a empresa COBRAPE para que avaliasse a 

viabilidade técnica de alterar o enquadramento da RMBH e a exequibilidade de se atingir o 

enquadramento proposto para toda a Bacia. 

A proposta de atualização do enquadramento cumpriu todas as etapas definidas pela 

Resolução CNRH 012/2000, definidas por estudos de: diagnóstico, prognóstico, elaboração da 

proposta e aprovação da proposta e respectivos atos jurídicos. As etapas de diagnóstico e 

prognóstico foram às mesmas adotadas pelo Plano, porém para o enquadramento contou-se com a 

realização de estudos com projeções populacionais, de usos de água, de disponibilidade hídrica e de 

cargas de poluentes, além de se fazer uso do software “QUAL2E3”, programa baseado em modelo 

matemático, que permitiu simular as situações de melhoria ou piora da qualidade da água, a partir 

de proposta de ações técnicas.  

Para a calibração do software foram utilizados dados do IGAM vinculados ao Projeto 

“Águas de Minas”, projeto responsável pelo monitoramento da qualidade da água no Estado de 

Minas Gerais, e que para atender ao enquadramento da bacia, realizou quatro campanhas de 

coletadas, durante dois anos (CAMARGOS, 2005). Além disso, os resultados obtidos no 

                                                 
3 - Software QUAL2E - Stream Water Quality Model é utilizado para modelagem da qualidade da água e foi 
desenvolvido pela US Environmental Protection Agency (USEPA). 
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monitoramento serviram para escolha dos parâmetros de qualidade a serem utilizados no processo 

de enquadramento das águas da Bacia.  

Os critérios de vazão utilizados para o enquadramento foram os mesmos definidos pelo 

Plano Diretor de Recurso Hídrico para os critérios de outorgas. As vazões de referência definidas 

para este estudo foram: Q7,10
4, Q95

5, Qseco
6 (CAMARGOS, 2005). 

Os parâmetros escolhidos foram: Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO), Nitrogênio Amoniacal (N), Fosfato Total  (P) e Coliformes Fecais.  

A calibração do software QUAL2E, quanto à eficiência de redução da poluição 

proporcionada por Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), utilizou a referência proposta por 

SPERLING7, que define para ETE primária uma eficiência de 40% e para a secundária a eficiência 

de 60%. Após os ajustes e calibrações definiu-se a eficiência de remoção para os processos de 

tratamento (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 - Nível de eficiência de remoção nos processos de 
tratamento de esgoto (CAMARGOS,  2005 – p. 173) 
 

Parâmetros Tratamento  
Primário (%) 

Tratamento  
Secundário (%) 

DBO 35 85 
Ntotal 20 35 
Ptotal 15 35 

 

Os resultados da simulação indicaram que antes da implantação das ETE, por qualquer que 

fosse o tipo de vazão, não haveria qualquer alteração das classes de qualidade dos corpos de água, 

não atingindo nem a classe 3 (CAMARGOS, 2005). Com a instalação das ETE primárias as 

melhorias não apresentaram alterações significativas, mantendo os resultados acima da classe 3. 

Melhoria da qualidade da água só foi obtida, a partir de 2010, e nos parâmetros de DBO e OD, com 

a implantação das ETE secundárias e de outros sistemas em toda a bacia; condição que permitiu 

atingir a classe 3 na região metropolitana e de classe 2 em outras áreas. Os resultados, para fósforo 

total e coliforme fecal, foram sempre acima da classe 3. 

                                                 
4 - Q7,10 refere-se a média da vazão de estiagem de 7 dias consecutivos, com 10 anos de retorno. 
5 - Q95 refere-se à vazão mínima com 95% de permanência no tempo, e também uma referência do regime de estiagem, 
indicando o valor que é excedido na curva de permanência em 95% do tempo 
6 - Qseco é obtido a partir da média de vazão dos meses mais secos, sendo eles: julho, agosto e setembro. 
7 - VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Princípios do tratamento 
biológico de águas residuárias. Volume 1. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – DESA/UFMG; 2005. 
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Segundo CAMARGOS (2005), a alternativa proposta pelos responsáveis pela simulação do 

enquadramento para o atendimento da classe proposta pelo CBH Velhas, para a RMBH e o restante 

da bacia, foi a exclusão do fósforo total e do coliforme fecal da lista de parâmetros a serem 

avaliados. Considerando essa medida, acrescida da adoção da vazão de referência Qseco e com a 

adoção de sistema de melhoria da qualidade por toda a bacia, verificaram-se o atendimento às metas 

estabelecidas pelo enquadramento dos corpos de água para a bacia. 

Ainda de acordo com CAMARGOS (2005), o estudo indicou que, apesar das projeções 

terem apontado para a melhoria da qualidade da água, o modelo adotado para as simulações, 

pautado num sistema misto, composto por sistema matemático e dados empíricos para os 

tributários, não indicou com precisão as alterações necessárias; tendo assim a proposta 

recomendado a realização de novas simulações com modelos que permitam um nível de 

detalhamento maior. 

3.3. Enquadramento da bacia hidrográfica do rio Paracatu 

A bacia hidrográfica do rio Paracatu abrange uma área de 45600 km2 e distribui-se por três 

Estados: Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. O rio Preto nasce no Distrito Federal, transcorre 

um pequeno pedaço de Goiás até desaguar no rio Paracatu, sendo este trecho considerado de 

domínio Federal. Na parte mineira, as suas principais nascentes localizam-se no município de 

Lagamar, fazendo com que o rio tenha uma direção de sudoeste para nordeste, até desaguar na bacia 

do rio São Francisco (Figura 4.3). A bacia localiza-se na região Noroeste do Estado e possui uma 

área aproximada de 92%, sendo composta por 16 municípios, dos quais se destacam Paracatu e 

Unaí, cidades pólos e referências para a região, devido ao desenvolvimento e potencial econômico. 

Segundo SANTOS et al (2007), a bacia se destaca pela presença das atividades econômicas 

de agricultura irrigada, pecuária e exploração minerária. Essas atividades são responsáveis pelo 

desmatamento generalizado, assoreamento e contaminação dos cursos de água por poluição difusa, 

condições que ocasionam os principais problemas da bacia. 
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Fonte: IGAM, 2010 

Figura 3.3 - Localização da Sub-bacia do Paracatu  

Para elaboração do enquadramento da bacia do Paracatu, o IGAM adotou a recomendação 

proposta pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) estabelecida pelos “Procedimentos Técnicos 

para Enquadramento de Corpos d’água” de 2000; bem como as recomendações da Agência 

Nacional de Águas (ANA), que incluíam a necessidade dos enquadramentos serem elaborados 

juntamente com os Planos de Bacias (IGAM, 2006). 

Segundo o IGAM (2006), a adoção das recomendações propostas pelo MMA e ANA visava 

agilizar os processos para efetivação dos dois instrumentos, assim como permitiria “compatibilizar 

os usos múltiplos dos recursos hídricos superficiais, de acordo com a qualidade ambiental 

pretendida para os mesmos, com o desenvolvimento econômico, auxiliando no planejamento 

ambiental de bacias hidrográficas e no uso sustentável dos recursos naturais”. 

Os fundamentos legais utilizados para a elaboração do enquadramento foram: a Resolução 

CNRH 12/2000, que na época estabelecia os procedimentos técnicos para o enquadramento dos 

corpos de água; a Resolução CONAMA 357/2005 que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para enquadramento das águas superficiais e que estabelece condições de lançamentos 



14 
 

de efluentes; e o manual de procedimentos Técnicos para Enquadramento de Corpos d’água, 

elaborado pelo MMA.  

Das orientações propostas pela Resolução CNRH 12/2000 foram acatados para o 

enquadramento da bacia do rio Paracatu: levantamento das legislações e proposta de 

enquadramentos existentes; diagnóstico dos usos preponderantes atuais; identificação dos corpos de 

água em Unidades de Conservação; diagnóstico da qualidade atual dos recursos hídricos; e 

identificação das fontes de poluição (IGAM, 2006).  

O IGAM estabeleceu, ainda, como critério para os enquadramentos dos corpos de água da 

bacia do rio Paracatu, uma priorização dos corpos de água e a realização de oficinas para esclarecer 

a sociedade dos objetivos do enquadramento e para definição das propostas.  

No prognóstico foi calculado a evolução da distribuição das populações e das atividades 

econômicas e seus impactos sobre os recursos hídricos. As projeções de curtos, médios e longos 

prazos não foram realizadas, pois, segundo o IGAM (2006), envolviam uma complexa análise, 

sendo possível executá-las somente com a implantação das medidas prioritárias. 

O enquadramento cumpriu as etapas de consultas públicas e também apresentou propostas 

de medidas para implantação deste instrumento. Segundo o IGAM (2006), a proposta de 

enquadramento para a bacia do rio Paracatu, adotou os seguintes parâmetros de qualidade de água: 

oxigênio dissolvido (OD), coliformes fecais, fosfato e metais pesados, e também os parâmetros 

sugeridos pela Agência Nacional de Águas (ANA), adotados para a Bacia do Rio São Francisco, 

que são: DBO e turbidez. 

3.4. Enquadramento e o re-enquadramento da bacia hidrográfica do rio Pará 

A bacia do rio Pará compõem o alto curso do rio São Francisco, situado no sudoeste de 

Minas Gerais. Possui uma extensão de cerca de 365 km e área aproximada 12.300 km2 (Figura 3.4) 

composta por 35 municípios, com um total aproximado de 700 mil habitantes, dos quais cerca de 

12% estão nas áreas rurais. Os principais municípios da bacia são Divinópolis, Itaúna e Pará de 

Minas (TESE, 2008). 



15 
 

 

Fonte: TESE, 2008. 
Figura 3.4 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Pará.  

Segundo dados do Relatório do Projeto “Águas de Minas” (IGAM, 2008), as atividades 

econômicas desenvolvidas na Bacia são determinadas pelo parque industrial, pela mineração, pela 

agricultura e pela pecuária. 

Os principais usos dos recursos hídricos na sub-bacia do rio Pará são caracterizados por: 

abastecimento doméstico e industrial, geração de energia elétrica, irrigação, dessedentação de 

animais, pesca, piscicultura e recreação de contato primário. 

Os maiores poluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Pará são: esgoto doméstico, seguido dos 

efluentes industriais, defensivos agrícolas e a pecuária. Chama a atenção o problema das nascentes 

sem proteção, atividade minerária, assoreamento e erosão. A carga difusa reforça o impacto da 

agricultura e pecuária na região. 

O enquadramento dos corpos de água superficial da bacia do rio Pará teve dois momentos 

distintos. O primeiro ocorreu em 1998, quando a FEAM aprovou o enquadramento através das 
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Deliberações Normativas COPAM 028 e 031. O segundo momento iniciou-se em 2006, quando a 

Associação de Usuários da bacia do rio Pará obteve recursos financeiros junto à Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF e contratou uma empresa 

para a elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH); e também para elaboração de 

uma proposta de re-enquadramento dos corpos de água da bacia. 

A seleção pela FEAM da bacia do rio Pará deu-se conforme critérios já apresentados e 

estabelecidos pelo COPAM, nos quais se inclui a bacia entre as prioritárias a terem os seus corpos 

de água superficiais enquadrados. Como nos enquadramentos anteriores feitos pela FEAM, a 

metodologia estabelecia três etapas, mas sendo apenas a etapa 1 (fase normativa: qualificação das 

águas com base nos usos preponderantes; de estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado 

e/ou mantido no segmento de corpo de água ao longo do tempo) realizada.  

O re-enquadramento foi elaborado pela Empresa TESE Tecnologia em Sistemas Espaciais, 

que contratada pela Associação de Usuários de água do rio Pará, pautou-se num anseio da entidade 

em reavaliar o enquadramento e corrigir algumas deficiências existentes no instrumento aprovado 

pelo COPAM. Nesta proposta buscou-se, também, readequar o instrumento à legislação vigente, 

para isso adotando-se os procedimentos metodológicos atuais à época e definidos pela Resolução 

CNRH 012/2000; e para classificação dos usos e parâmetros de qualidade das águas utilizou-se a 

Resolução CONAMA 357/2005.  

No diagnóstico foram cumpridos todos os estudos definidos para caracterização da Bacia, 

conforme estabelecido pela Resolução CNRH 012/2000. Para a identificação das fontes de poluição 

foi utilizado o cadastro de usuários elaborado pela Associação de Usuários do rio Pará. Os maiores 

causadores de poluição identificados foram os lançamentos de esgotos sanitários e industriais. 

O prognóstico contou com o cumprimento da maior parte dos estudos definidos pela 

Resolução CNRH 12/2000. Foram realizados estudos: da evolução da distribuição das populações e 

das atividades econômicas; evolução do uso e ocupação do solo; evolução das disponibilidades e da 

demanda de água; evolução das cargas poluidoras dos setores urbano, industrial, agropecuário e de 

outras fontes causadoras de degradação ambiental dos recursos hídricos; evolução das condições de 

quantidade e qualidade dos corpos hídricos, consubstanciada em estudos de simulações (CNRH, 

2000). 

Para a modelagem da qualidade das águas foi utilizado o software QUAL2E, programa 

desenvolvido pela USEPA (TESE, 2008; BROWN e BARNWELL, 1987). Deste modelo chegou-se 

à definição de quatro parâmetros (DBO, DQO, N e P) prioritários para avaliar o enquadramento do 

Pará; mas foi escolhido apenas o primeiro para checar o atendimento à classe de enquadramento. 
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Para a simulação de qualidade da água foram utilizados dados de vazões para períodos seco e 

úmido. 

O re-enquadramento da bacia do rio Pará contou ainda com a elaboração de projeções, com 

cenários estratégicos de 3, 6 e 10 anos, propondo uma redução na concentração de DBO de 20, 50 e 

70% respectivamente. Esta proposta foi aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pará. 

Os procedimentos definidos pela Resolução CNRH 12/2000, referentes às etapas III – 

elaboração do enquadramento e IV – aprovação da proposta e respectivos atos juridicos não foram 

atendidos pela proposta. O que consta no enquadramento são Planos de Ações para viabilizar o 

cumprimento destas duas ultimas etapas. Para isso foram definidas cinco ações prioritárias, a se ver 

(TESE, 2008): 

“I - complementação e atualização do Cadastro de Usuários da Bacia e ampliações das redes 
de monitoramento pluviométrico, fluviométrico, meteorológico e de qualidade”;  

“II - levantamento da Capacidade de Autodepuração dos Principais Rios de todas as Sub-
bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pará”;  

“III - carregamento dos novos dados cadastrais nas Matrizes de Fontes de Poluição 
Automatizadas, por trechos do enquadramento, e análise dos resultados”; 

“IV- definição de estratégias para atingimento do novo enquadramento, considerando 
proposta de redução de cargas até 2016 diante do resultado apresentado pelas Matrizes de 
Fontes de Poluição, das análises da qualidade das águas e dos usos preponderantes”;  

“V - realização de workshops para a apresentação do novo enquadramento e das estratégias 
para o atingimento das classes nas sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Pará”.  

Todas essas ações, segundo a TESE visavam criar condições para se propor o re-

enquadramento da Bacia do Pará. 

O que se observou na proposta de re-enquadramento da bacia do rio Pará, é que apenas as 

etapas de diagnóstico e prognóstico foram cumpridas; e que por não confiabilidade dos dados da 

Associação de Usuários da Bacia do rio Pará, segundo a executora do projeto, foram suficientes 

para apenas sugerir que se faça a atualização dos dados, respeitando critérios para uma base 

confiável. 

A proposta de enquadramento constante no Plano Diretor de Recursos Hídricos foi gerada 

apenas pela avaliação dos usuários da bacia e pela escolha da classe segundo os usos 

preponderantes. Ou seja, para esta proposta de re-enquadramento não foi apresentada nenhuma 

cenarização, nem plano de metas e nem Plano para efetivação, o que caracteriza a proposta como 

incompleta, mesmo quando comparada a Resolução CNRH 12/2000, que é anterior à Resolução 

CNRH 091/2008. 
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Essas características fizeram com a proposta de re-enquadramento elaborado pela executora 

do projeto, não fosse aprovado pelo CERH-MG, apesar de referendado pelo Comitê de Bacia 

Hidrográfica do rio Pará. 

4. Considerações Finais 

O estudo das bacias mineiras mostrou que, no quesito elaboração de propostas de 

enquadramentos, o Estado tornou-se referência, ao adotar uma metodologia própria nos primeiros 

trabalhos, quando estes ainda careciam de regulamentação; bem como nos trabalhos mais recentes e 

aqui analisados, que comprovam a busca por atender as legislações de suas épocas.  

Por outro lado, quando analisada a implantação dos programas de enquadramento, 

observaram-se algumas semelhanças com o cenário nacional, descrito pela ANA (2009) – “Caderno 

de Recursos Hídricos nº 6”, bem como outras particularidades regionais, a destacar a precariedade 

de dados de disponibilidades hídricas, de qualidade das águas e identificação dos usos e usuários. 

Perspectiva positiva para o território mineiro ficou representada pela atualização do 

enquadramento da Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, que direcionou a efetivação do 

enquadramento para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, e obteve melhoria nos índices de 

qualidade das águas, conforme comprovado pelos Relatórios8 de Monitoramento de Qualidade das 

Águas de 2007, 2008 e 2009 do IGAM. Isto mostra que a vontade política aliada a arranjos 

institucionais fortes entre setores de usuários e de governo, permitem alcançar resultados de 

melhoria da qualidade das águas. 
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