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RESUMO

Este trabalho retrata os esforços do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

IGAM, uma entidade pública estadual que tem a função de gerir os recursos

hídricos no Estado de Minas Gerais.

O modelo de trabalho desenvolvido é apresentado com o objetivo de cadastrar os

mananciais do Estado, verificando a disponibilidade hídrica para efeito de

concessão de outorga do direito de uso das águas.
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1. INTRODUÇÃO

O compromisso com a gestão participativa e integrada da utilização dos recursos

hídricos é uma variável de suma importância para promover o desenvolvimento

equilibrado e harmônico com a preservação do meio ambiente.

Estabelecer critérios definidores para a utilização dos recursos hídricos é condição

precípua para minimizar os efeitos que sua utilização inconseqüente e

descompromissada tem causado ao homem e ao meio ambiente, muitas das vezes

deixando seqüelas irreversíveis.

Face ao exposto, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, de acordo com

suas competências dispostas na Lei Estadual nº 9.528, de 29 de dezembro de

1.987, está implementando no Estado de Minas Gerais uma gerência eficiente dos

recursos hídricos, evidenciando a sua relevância, como também destacando a sua

preservação e o seu uso racional.

Garantir à atual e às futuras gerações água em quantidade e qualidade tem sido

uma constante preocupação da sociedade e, sobretudo dos Governos.

Em Minas Gerais, o órgão que tem essa competência é o Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - IGAM, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.
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As instituições públicas em todo o mundo e, atualmente no Brasil, têm promovido

a utilização racional e integrada da água, buscando alternativas que permitam

atingir o desenvolvimento sustentável.

A prevenção e a defesa contra eventos hidrólogicos críticos, de origem natural, ou

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais tem sido uma constante

preocupação.

"A água representa insumo fundamental à vida,

configurando elemento insubstituível em diversas atividades

humanas, além de manter o equilíbrio do meio ambiente".

(SETTI, 2001).

O aumento pela demanda de água, aliado ao acelerado crescimento populacional

no mundo, tem causado em várias regiões a escassez desse importante recurso

natural.

Em Minas Gerais, sobretudo no semi-árido mineiro, esse problema atinge

proporções relevantes, gerando inúmeros conflitos pelo uso da água. A expansão

agrícola em conjunto com a degradação da qualidade das águas representam os

principais catalisadores desse processo de disputa.

Com o objetivo de atenuar esses conflitos e promover a utilização racional dos

recursos hídricos no Estado e, sobretudo no semi-árido mineiro, cabe ao IGAM,

outorgar o direito do uso das águas subterrâneas ou superficiais, estabelecendo as

vazões ideais para o aqüífero, garantindo à população à jusante, também a

possibilidade de usufruir desse bem incomensurável.

Nesse sentido, o IGAM utiliza o sistema de geoprocessamento, codificando e

nominando os cursos d'água das bacias hidrográficas do Estado.
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Com isso espera-se elaborar um cadastro completo, abrangendo todas as regiões

do Estado de Minas Gerais, possibilitando no momento de avaliação dos pleitos

de outorga, mensurar a disponibilidade hídrica daquele manancial, evitando o

comprometimento e escassez de água à jusante daquele ponto.

O objetivo é apresentar o modelo de cadastramento dos recursos hídricos

utilizando o geoprocessamento para fins de concessão de outorgas de direito de

uso da água.

Espera-se possibilitar à toda sociedade o acesso a um cadastro consolidado de

usuários de recursos hídricos no estado de Minas Gerais, inclusive divulgando a

necessidade em se regularizar as captações clandestinas, pois, de posse do

cadastro, é possível aos próprios usuários verificarem, fiscalizarem e denunciarem

as captações não outorgadas pelo IGAM. Isso permite um monitoramento

constante do manancial, garantindo a oferta e qualidade d'água e, inclusive, nos

momentos de estiagem prolongada, reavaliar, diminuir ou até mesmo suspender

temporária ou definitivamente a outorga.

"Outra grande vantagem da codificação dos cursos d'água é

a possibilidade de evitar sobreposição de nomes dos

mananciais. O modelo permite traçar a "árvore genealógica"

do manancial, contemplando todos os seus afluentes de

qualquer ordem, além de permitir revisões e atualizações

base hidrográfica já digitalizada." (DIAS, 2000)
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2. HISTÓRICO DA "LEI DE ÁGUAS" EM MINAS GERAIS

A gerência de recursos hídricos em Minas Gerais, iniciou-se com a reorganização

do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais -

DAE/MG, através do Decreto-Lei Nº 1.721, de 22 de Abril de 1946, vinculado à

Secretaria da Viação e Obras públicas, ao qual competia:

•  Estudar os problemas de suprimento de energia elétrica, elaborando planos de

aproveitamento racional das reservas hidráulicas e das instalações existentes;

•  Estudar o problema de tarifas e administração industrial das instalações  de

energia elétrica no Estado;

•  Estudar as reservas de energia hidráulica do Estado, levantando o cadastro das

quedas d’águas e executando serviços de hidrometria;

•  Estudar os problemas legais e econômicos da industria da eletricidade;

•  Dar assistência a municipalidades e empresas privadas que a solicitarem;

•  Administrar as usinas e sistemas elétricos de propriedade do Estado ou a ele

arrendados;

•  Projetar e construir usinas elétricas e sistemas de transmissão e distribuição;

•  Exercer encargos que resultem de delegação de funções do Governo Federal

ao Governo do Estado, relativas a águas e energia elétrica;

Em seguida , por meio da Lei Delegada Nº 7, de 28 de Agosto de 1985, o

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais -

DAE/MG, passou a denominar-se Departamento de Águas e Energia do Estado de

Minas Gerais - DAE/MG, vinculando-se à Secretaria de Estado de Minas e

Energia. O DAE/MG tinha por finalidade básica:
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•  A programação, coordenação, supervisão e execução de estudos sobre a

utilização racional de recursos hídricos, tendo em vista o estabelecimento de

diretrizes e o fornecimento de subsídios necessários à elaboração da política

Estadual de Recursos Hídricos;

•   A fiscalização da utilização dos recursos hídricos no Estado de Minas Gerais;

•  A formação, em caráter supletivo, da infraestrutura de serviços públicos de

água, saneamento básico e energia de biomassa florestal, ressalvadas as áreas

de competência específica de outros órgãos, em todo o território do Estado de

Minas Gerais;

•  A promoção do desenvolvimento da telefonia rural no Estado de Minas

Gerais;

•  A promoção do desenvolvimento cientifico, tecnológico, pesquisas e projetos

na área dos recursos hídricos;

•  O estudo, definição e implantação da política de produção, comercialização e

uso do carvão.

Posteriormente, por meio da lei Nº 9528 de 29 de Dezembro de 1987, foi alterada

a denominação do Departamento de Águas e Energia do Estado de Minas Gerais -

DAE/MG para Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais -

DRH/MG, vinculado ainda à Secretaria de Estado de Minas e Energia, o qual

tinha por finalidades:

•  Gerenciar, técnica e administrativamente, fiscalizar e controlar a utilização dos

recursos hídricos do Estado de Minas Gerais;

•  Programar, coordenar, supervisionar e executar estudos que visem à

elaboração do plano diretor de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais,

como subsídio ao estabelecimento da política estadual de recursos hídricos;

•  
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•  Promover, avaliar, incentivar e executar estudos e projetos na área de recursos

hídricos, visando a sua utilização racional integrada, seu aproveitamento

múltiplo, a promoção do desenvolvimento  científico, tecnológico e de

pesquisas e projetos que forneçam novos subsídios ao setor.

E por competências:

•  Propor ao Governador do Estado, através da Secretaria a que se vincula, a

bases gerais da política estadual de recursos hídricos;

•  Assessorar o Secretário de estado de Minas Gerais e Energia em questões

pertinentes à sua área de competência;

•  Desenvolver, em cooperação com os órgãos e entidades encarregados de

estabelecer a política estadual de recursos hídricos, as funções técnicas e

administrativas necessárias à utilização racional dos recursos hídricos das

bacias hidrográficas do Estado, objetivando o seu aproveitamento múltiplo;

•  Programar, implantar e operar a rede hidrometeorológica no Estado;

•  Secretariar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e executar a sua

política;

•  Desenvolver, em cooperação com a Comissão de Política Ambiental -

COPAM - as funções técnicas e administrativas que objetivem a redução dos

efeitos nocivos ao meio ambiente, pela utilização dos recursos hídricos;

•  elaborar os programas parciais, anuais e plurianuais de suas atividades;
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•  Analisar, preparar e oferecer parecer conclusivo ao Secretário de Estado de

Minas e Energia, quanto aos processos relativos à outorga de derivação de

águas estaduais e, relativamente às águas federias, mediante convênio com os

órgãos e entidades competentes;

•  Promover a formação e o treinamento de pessoal técnico especializado;

•  Acompanhar a elaboração, aprovação e controle da execução de planos,

estudos, projetos, serviços e obras desenvolvidos por órgão ou entidade com o

qual mantiver convênio específico ou que atue na área de recursos hídricos;

•  Proporcionar, dentro de sua competência, assistência técnica aos municípios,

órgãos ou entidades que a solicitarem;

•  Estimular e promover estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento

técnico, científico, industrial, profissional e sócio-econômico do setor, e

divulgar os seus resultados;

•  Assumir encargos que resultem de delegação de funções do Governo do

Estado de Minas Gerais, ou de convênio, contrato, acordo ou ajuste com

órgãos ou entidades, públicos ou privados, relativamente aos recursos hídricos

e outros programas ou projetos especiais que lhe forem cometidos;

•  Prestar serviços de sua especialidade, em decorrência de convênio, contrato,

acordo ou ajuste com órgãos ou entidades, públicos ou privados.

Finalmente, em 17 de Julho de 1997, através da Lei Nº 12.584, alterou-se a

denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais -

DRH/MG, para Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM, vinculado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de
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passar a integrar no âmbito do Estado e na esfera de sua competência, o Sistema

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, criado pela Lei Federal nº 6.938, de 31

de agosto de 1981, e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,

instituído pela Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997.

O IGAM tem por finalidade:

•  Propor e executar diretrizes relacionadas à gestão das águas no território

mineiro e à política estadual de recursos hídricos;

•  Programar, coordenar, supervisionar e  executar  estudos que visem à

elaboração e à aplicação dos instrumentos da gestão das águas e de política

estadual de recursos hídricos;

•  Promover, avaliar, incentivar e executar estudos e projetos de proteção e

conservação das águas, visando a sua utilização racional integrada e seu

aproveitamento múltiplo.

E por competência:

•  Propor e executar diretrizes relativas à proteção das águas;

•  Executar a política estadual de recursos hídricos e a do meio ambiente,

estabelecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - SEMAD, por intermédio do Conselho Estadual de Política

Ambiental - COPAM;

•   Desenvolver, em cooperação com órgãos e entidades encarregados de

implementar a política estadual de recursos hídricos, as funções técnicas e
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administrativas necessárias à utilização racional das bacias hidrográficas do

Estado, objetivando o seu aproveitamento múltiplo;

•  Incentivar e prestar apoio técnico à criação e à implantação de Comitês e

Agências e Bacias Hidrográficas;

•  Atuar, junto ao COPAM, com órgãos seccional de apoio, nas matérias de sua

competência;

•  Analisar, preparar e fornecer ao órgão competente parecer técnico e

conclusivo quanto aos relativos à outorga de direito de uso das águas estaduais

e federias, no caso destas últimas mediante convênio com os órgãos e as

entidades correspondentes;

•  Exercer a fiscalização e o controle da utilização dos recursos hídricos no

Estado;

•  Coordenar tecnicamente a elaboração dos Planos Diretores de Recursos

Hídricos;

•  Programar, implantar e operar as redes hidrometeorológica e sedimentométrica

do Estado;

•  Proceder à avaliação da rede de monitoramento da qualidade das águas no

Estado;

•  Orientar a elaboração e acompanhar a aprovação e o controle da execução de

planos, estudos, projetos e obras na área de recursos hídricos, bem como

participar de sua elaboração, quando desenvolvidos por órgãos conveniados;
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•  Proporcionar, na área de sua competência, assistência técnica aos municípios e

aos demais segmentos da sociedade;

•  Desenvolver atividades informativas educativas, visando à divulgação do

conhecimento e à compreensão, pela sociedade, dos problemas ambientais,

com ênfase na questão da utilização e da preservação dos recursos naturais da

água;

•  Conceder, na ausência do Comitê da Bacia Hidrográfica, a outorga do direito

de uso das águas para empreendimentos causadores de impacto ambiental,

ressalvados os de grande porte e potencial poluidor;

•  Exercer outras atividades correlatas.

As ações descentralizadas do IGAM, observadas as diretrizes fixadas pela

SEMAD, serão estabelecidas, em nível regional, por intermédio dos Comitês de

Bacias Hidrográficas, em articulação com a Fundação Estadual do Meio

Ambiente - FEAM, e o Instituto Estadual de Florestas - IEF.
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3. OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

É um instrumento de gestão dos recursos hídricos que tem como objetivo

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, além do efetivo

exercício dos direitos de acesso à água.

Cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH/MG,

estabelecer os critérios e normas gerais para a sua concessão.

A outorga, também poderá será deliberada pelas seguintes instituições, quais

sejam:

•  Pelo Comitê de Bacia e, posteriormente efetivada por ato do Instituto

Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

•  Pela Câmara de Recursos Hídricos do Comissão de Política Ambiental -

COPAM, para os empreendimentos considerados ou classificados de

grande porte e potencial poluidor, em cumprimento à D.N.COPAM nº

37, de 18/10/99, quando não houver Comitê de Bacia.

"É importante ressaltar que outorga de direito de uso dos

recursos hídricos (água) não constitui um licenciamento

ambiental, não implicando em alienação parcial das águas,

constituindo apenas no direito de uso." (Ministério do Meio

Ambiente, 2001)
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Cabe destacar também que a outorga de direito de uso dos recursos hídricos

(água) é obrigatória para derivação, captação, explotação de poços tubulares

profundos e outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade dos

cursos de águas.

"A outorga de direito de uso dos recursos hídricos (água)

poderá ser suspensa em qualquer momento, parcial ou

totalmente, em definitivo ou por prazo determinado." (SRH

/ ANNEL, 1999)
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4. PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE OUTORGAS

Conforme exposto na introdução, uma sugestão para otimizar a concessão de

outorgas é através da codificação dos cursos d'água, aproveitando-se do modelo

preliminar desenvolvido pelo laboratório de informática do IGAM, utilizando o

software MapInfo, o qual será descrito adiante.

4.1. Elaboração

Como veremos a seguir, para realizar a codificação dos cursos d'água, o

laboratório de informática utilizou-se da codificação já existente de bacias

brasileiras. Esse trabalho foi elaborado pelo antigo Departamento Nacional de

Águas e Energia Elétrica (DNAEE), atualmente, Agência Nacional de Energia

Elétrica - ANEEL, em conjunto com as Unidades de Planejamento e Gestão de

Recursos Hídricos (UPGRH) e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

IGAM, possibilitando uma regionalização em Minas Gerais.

4.2. Processo De Codificação De Curso D'água

Em princípio, utilizou-se no processo de codificação, os dados fornecidos pela

ANEEL. Os dados se referiam à divisão brasileira em bacias hidrográficas,

possibilitando verificar quais são as bacias que se encontram em Minas Gerais.
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A partir daí desenvolveu-se e estabeleceu-se uma nova proposta de divisão em

Minas Gerais.

A ANEEL, realizou a  seguinte relação de codificação das bacias hidrográficas

brasileiras, qual seja:

Bacia 1 - Bacia do Rio Amazonas

Bacia 2 - Bacia do Rio Tocantins

Bacia 3 - Bacia do Atlântico (Trecho Norte - Nordeste)

Bacia 4 - Bacia do Rio São Francisco

Bacia 5 - Bacia do Atlântico (Trecho Leste)

Bacia 6 - Bacia do Rio Paraná

Bacia 7 - Bacia do Uruguai

Bacia 8 - Bacia Atlântico (Trecho Sudeste)

Da relação supracitada, passam por Minas Gerais as bacias do Rio São Francisco,

Bacia do Atlântico (Trecho Leste) e a bacia do Rio Paraná .

As bacias foram subdividas e codificadas da seguinte forma:

Bacia do Rio São Francisco – 4

(Trecho que pertence ao Estado de Minas Gerais)

Sub-bacia 40 - Área de drenagem do alto São Francisco até a barragem de

Três Marias, inclusive;

Sub-bacia 41 - Área de drenagem compreendida entre a barragem de Três

Marias, exclusive, e a confluência do rio das Velhas, inclusive;
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Sub-bacia 42 - Área de drenagem compreendida entre a confluência do

Rio das Velhas, exclusive, e a confluência do Rio Paracatu;

Sub-bacia 43 - Área de drenagem compreendida entre a confluência do

Rio da Paracatu, exclusive, e a confluência do rio Urucuia, inclusive;

Sub-bacia 44 - Área de drenagem compreendida entre a foz do Rio

Urucuia, exclusive, e a confluência do rio Verde Grande, inclusive.

Bacia do Atlântico Leste – 5

(Trecho que pertence ao Estado de Minas Gerais)

53 - Área de drenagem compreendida pela bacia do Rio Pardo;

54 - Área de drenagem compreendida pela bacia do Rio Jequitinhonha;

55 - Área de drenagem compreendida entre a foz do Rio Jequitinhonha,

exclusive, e a foz do Rio Doce, exclusive;

56 - Área de drenagem compreendida pela Rio Doce, exclusive;

57 - Área de drenagem compreendida entre a foz do Rio Doce, exclusive, e

a foz do Rio Paraíba do Sul, exclusive;

58 - Área de drenagem compreendida pela bacia do Rio Paraíba do Sul.
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Bacia do Rio Paraná – 65

(Trecho que pertence ao Estado de Minas Gerais)

60 - Área de drenagem compreendida pela bacia do Rio Paranaíba;

61 - Área de drenagem compreendida pela bacia do Rio Grande.

Cabe destacar que outro subsídio utilizado na elaboração do trabalho foram as

"Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos" (UPGRH).

Ressalte-se porém que as UPGRH foram utilizadas apenas como suporte , haja

vista que a atual divisão, considerou além dos aspectos físicos, os sociais e

econômicos.

Para a simples codificação dos cursos d'água, o fator que teve relevância, em

princípio, foi o físico.

4.3. Processo de divisão das "Unidades" para a realização da Codificação

dos Cursos D'água no Estado de Minas Gerais

Fundamentado nos pressupostos da ANEEL, o IGAM criou as "unidades" para a

codificação do Estado de Minas Gerais (figura 1).

As unidades minimizaram o universo de trabalho possibilitando uma análise mais

específica, facilitando o processo de codificação dos cursos d'água.

Observou-se ainda que foram criadas apenas unidades para as bacias dos rios do

Atlântico Leste e Paraná no Estado de Minas Gerais. O mesmo processo não foi
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utilizado na bacia do Rio São Francisco, tendo em vista que divisão daquela bacia

já havia sido realizado pela ANEEL, considerando-se a compatibilidade com a

codificação.
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Mapa – Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

de Minas Gerais

Figura 1 - Mapa das Unidades de Planejamento
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O IGAM, apresentou a seguinte proposta para criação das unidades para

codificação no Estado de Minas Gerais, qual seja:

Bacia do Atlântico Leste - 5

Bacia do Rio Pardo - 53

Área de drenagem da Bacia do Rio Pardo.

Bacia do Rio Jequitinhonha - 54

1 - Área de drenagem compreendida da nascente do Rio

Jequitinhonha até sua confluência com o Rio Araçuaí, exclusive;

2 - Área de drenagem da margem direita do Rio Jequitinhonha

compreendida pela Bacia do Rio Araçuaí;

3 - Área de drenagem do Rio Jequitinhonha compreendida entre a

confluência do Rio Araçuaí, exclusive até a divisa do Estado.

Bacia do Rios Buranhém, Jucuruçu, Itanhém, Mucuri, Peruípe, Itaúnas e

São Mateus - 55

1 - Área de drenagem da Bacia do Rio Buranhém;

2 - Área de drenagem da Bacia do Rio Jucuruçu;

3 - Área de drenagem da Bacia do Rio Itanhém;
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4 - Área de drenagem da Bacia do Rio Mucuri;

5 - Área de drenagem da Bacia do Rio Peruípe;

6 - Área de drenagem da Bacia do Rio Itaúnas;

7 - Área de drenagem da Bacia do Rio São Mateus.

Bacia do Rio Doce - 56

1 - Área de drenagem compreendida entre a nascente do Rio Piranga

até a confluência com o Rio Santa Bárbara, exclusive;

2 - Área de drenagem da margem esquerda do Rio Doce

compreendida pela bacia do Rio Santa Bárbara;

3 - Área de drenagem da margem esquerda do Rio Doce

compreendida pela confluência do Rio Santa Bárbara, exclusive até

a confluência do Rio Santo Antônio, inclusive;

4 - Área de drenagem do Rio Doce compreendida pela confluência

do Rio Santo Antônio, exclusive até a divisa do Estado de Minas

Gerais.

Bacias do Rios Itapemirim e Itabapoana - 57

1 - Área de drenagem do Rio Itapemirim;
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2 - Área de drenagem  do Rio Itabapoana.

Bacia do Rio Paraíba do Sul - 58

1 - Área de drenagem da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul

compreendida no estado de Minas Gerais.

Bacia do Rio Paranaíba - 60

1 - Área de drenagem compreendida da nascente do Rio Araguari

até a sua foz;

2 - Área de drenagem compreendida entre a nascente do Rio

Araguari até a sua foz;

3 - Área de drenagem do rio Paranaíba compreendida entre a foz Rio

Araguari, exclusive, até sua confluência com o Rio Grande;

Bacia do Rio Grande - 61

1 - Área de drenagem compreendida entre a nascente do Rio Grande

até a confluência do eixo principal da represa de Furnas, exclusive;

2 - Área de drenagem da margem esquerda do Rio Grande

compreendida pela bacia do Rio Verde;
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3 - Área de drenagem da margem esquerda do Rio Grande

compreendida pela bacia do Rio Sapucaí;

4 - Área de drenagem da margem compreendida pela represa de

Furnas, inclusive;

5 - Área de drenagem do Rio Grande compreendida pela represa de

Furnas, exclusive até a confluência da represa de Jaguara, inclusive;

6 - Área de drenagem da bacia do Rio Grande compreendida no

Estado de Minas Gerais entre a confluência da represa de Jaguara,

exclusive, até a confluência com o Rio Paranaíba na divisa do

Estado.

4.4. Processo de Codificação

Tomando-se por base a divisão do Estado em "Sub-bacias", iniciou-se a

codificação dos cursos d'água. A codificação foi realizada em duas fases quais

sejam:

1. Nomeou-se cursos d'água;

2. Numerou-se os cursos d'água.

4.5. Processo de Nomeação

Nesta fase foram realizadas a nomeação dos rios, ribeirões, córregos e demais

cursos d'água. Quando o nome do curso d'água  constava da carta de referência do
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IBGE, automaticamente era cadastrado e mantido na base digital que foi

codificada, da seguinte forma:

1º - TIPO - Rio, Ribeirão, Córrego, etc.

2º - PARTÍCULA - da, do, dos, etc.

3º - NOME - " nome do rio".

Exemplo: Ribeirão da Estiva

Tipo - Ribeirão

Partícula - da

Nome - Estiva

É de preenchimento obrigatório os campos TIPO E NOME, quando o corpo

hídrico possuir nome.

A codificação dos cursos d'água pode ser realizada também em todos os cursos

d'água do trecho correspondente à nascente. Para a nascente de um corpo hídrico,

utiliza-se a letra I (início), para identificação do campo na tabela.

Identificando-se as nascentes, é possível estimar o potencial hídrico inicial do

curso d'água, permitindo o seu monitoramento, além de poder ser feita uma

previsão do número de nascentes no  Estado de Minas Gerais.

Em breve, utilizando-se da geocodificação de outorgas d'água, será possível

identificar as captações em nascentes, possibilitando a sua preservação.
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4.6. Numeração

A etapa seguinte do processo de codificação foi a de numeração. Para tanto,

identificaram-se todos os trechos dos cursos d'água com um código. É bom

enfatizar que o número disponibilizado ao corpo hídrico é correspondente à sua

ordem dentro da bacia, observando-se o sentido de montante para jusante.

É importante ressaltar que a numeração disponibilizada para um corpo hídrico é

cumulativa. Dessa forma, os campos preenchidos com o código do curso d'água

hierarquicamente superior, obrigatoriamente, serão mantidos nos demais se ordem

inferior. Nesse contexto é possível avaliar preliminarmente a importância de

qualquer trecho em uma bacia federal.

Observa-se também, que os cursos d'água são codificados de acordo com a

margem em que estão situados (direita ou esquerda) em relação ao curso d'água

superior, sempre de montante para jusante. Face ao exposto, é possível obter a

localização do curso d'água de uma forma mais precisa, facilitando inclusive,

posteriores consultas à tabela de codificação, como demonstraremos a seguir:

Exemplo:

(A finalidade é demonstrar como o processo de numeração é realizado em

um curso d'água dentro de uma sub-bacia. No caso, utiliza-se o Córrego

Caeté pertencente à bacia do Rio Paranaíba).

De montante para jusante o código dado ao Córrego Caeté (figura 2) é:

60  1  7E  2E  1D, porque:

•  (60) corresponde ao código do Rio Paranaíba;
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•  (1) corresponde a área de drenagem compreendida da nascente do Rio

Paranaíba até a represa de Itumbiara, inclusive;

•  (7E) corresponde ao Córrego Água Grande (figura 3), ou seja, sétimo

afluente da margem esquerda do Rio Paranaíba;

•  (2E) corresponde ao Córrego Facadas (figura 4), ou seja, segundo

afluente da margem esquerda do Córrego Água Grande;

•  (1D) corresponde ao Córrego Caeté, ou seja, primeiro afluente da

margem direita do Córrego Facadas.

Figura 2 – desenho e codificação do Córrego Caeté
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Figura 3 – cursos d'água formadores da sub-bacia do Córrego Água Grande

Figura 4 – desenho e codificação do Córrego Facadas
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3 - Conclusão

A metodologia empregada mostrou-se eficiente. Foi possível perceber que o

modelo  em um futuro bem próximo, permitirá o estabelecimento de diretrizes

associadas à quantidade e qualidade de água, adequada às diversidades e

necessidades regionais.

Nesse sentido, poderá ser desenvolvida uma política de gestão ambiental

articulada à  um planejamento dos recursos hídricos, envolvendo usuários,

estabelecendo uma política de recursos hídricos em nível regional, estadual e

nacional.

O modelo poderá servir também de subsídio que auxilie no estabelecimento de

critérios e normas gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e

em ultima instância a cobrança pelo uso das águas.

Para tanto são necessários a atualização e aperfeiçoamento do modelo existente,

inclusive servindo como base para a definição das Unidades de Planejamento e

Gestão dos Recursos Hídricos, definidas como unidades físico-territoriais ,

identificadas dentro das bacias hidrográficas do Estado, apresentando uma

identidade regional, sintetizada por características físicas, sociais, econômicas e

políticas.
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