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1. APRESENTAÇÃO 

O presente projeto, Contrato Nº 38/2017, originou-se no Ato Convocatório Nº 06/2017 

(Contrato de Gestão ANA Nº 072/2011 e Contrato de Gestão IGAM Nº 001/2017) com 

o objetivo de elaborar Diagnósticos e Projetos em Imóveis Rurais na UGRH 4 – 

Suaçuí, em atendimento aos Programas Hidroambientais: P12 – Programa de 

Controle das Atividades Geradoras de Sedimento e P52 – Programa de 

Recomposição de APP’s e Nascentes; e ao Programa de Saneamento: P42 – 

Programa de Expansão do Saneamento Rural. 

Para o alcance dos objetivos propostos, os trabalhos foram desdobrados em 10 (dez) 

produtos abaixo mencionados:  

✓ PRODUTO 1 – Plano de Trabalho;  

✓ PRODUTO 2 – Validação das Microbacias de Atuação;  

✓ PRODUTO 3 – Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental;  

✓ PRODUTO 4.1 – Diagnóstico Ambiental do Imóvel Rural; 

✓ PRODUTO 4.2 – Diagnósticos Ambientais Compilados; 

✓ PRODUTO 5 – Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel rural;  

✓ PRODUTO 6.1 – Projeto de Adequação Ambiental do Imóvel Rural;  

✓ PRODUTO 6.2 – Projetos Ambientais Compilados; 

✓ PRODUTO 7 – Termos de Referência Temáticos para Execução de Projetos,  

Capacitação Técnica e Análise Inicial dos Parâmetros de Monitoramento; 

✓ PRODUTO 8 – Termo de Referência para Monitoramento 

O Produto em questão, “Produto 2 – Validação das Microbacias de Atuação”, 

contempla a coleta e conferência de coordenadas geográficas dos pontos de captação 

de água para abastecimento público do município; formação da Unidade Gestora de 

Projetos (UGP); ordem de prioridade das microbacias, quando mais de uma no 

município; situação das outorgas dos pontos de captação de água para abastecimento 

público. 
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2. OBJETIVO GERAL 

O Produto 2 - Validação das Microbacias de Atuação tem por objetivo analisar as 

microbacias validadas durante a Manifestação de Interesse dos Municípios, de forma 

a verificar a consistência das informações já obtidas. A partir dessa validação é que 

todas as demais atividades poderão ser iniciadas, pois a área da microbacia de cada 

ponto de captação é que definirá quais serão os imóveis rurais participantes. 

2.1 Objetivos Específicos 

✓ Validar as coordenadas dos pontos de captação de água para abastecimento 

público e dos limites das microbacias de contribuição desses pontos; 

✓ Formar a Unidade Gestora de Projeto (UGP) no município; 

✓ Definir a ordem de priorização das microbacias de atuação, quando mais de 

uma no município; 

✓ Averiguar a situação das outorgas das captações de água para abastecimento 

público. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

À implementação conjunta dos programas de Controle de Atividades Geradoras de 

Sedimentos (P12), de Recomposição de APP’s e Nascentes (P52) e de Expansão do 

Saneamento Rural (P42), definidos dentro do artigo II do Plano de Aplicação 

Plurianual – PAP da Bacia Hidrográfica do Rio Doce para os anos de 2016 a 2020, 

deu-se o nome de RIO VIVO. 

De acordo com o Termo de Referência do Ato Convocatório nº 06/2017, as ações 

previstas nesses Programas poderão abranger as seguintes atividades: 

Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos (P12) 

Este programa, no cenário do plano, estará voltado para a implementação de ações 

de controle e manejo das águas pluviais, notadamente nos fluxos concentrados em 

estradas vicinais e caminhos de serviços das propriedades rurais. 

As propostas de remediação consideradas neste programa são a correção de greide, 

a implantação de estruturas de drenagem pluvial, como bueiros e pontilhões, a 

proteção de taludes de corte e de aterro, com enleivamento, enrocamento ou plantio 

de vegetação em degraus, e de redução de velocidade de escoamento, como bacias 

de amortecimento, quedas, degraus, entre outros. 

Programa de Recomposição de APP e Nascentes (P52) 

O programa prevê a seleção de trechos críticos ou de interesse, com formulação de 

proposta de recomposição ou adensamento das matas ciliares, gerando unidades de 

demonstração, que serão monitoradas, sendo os resultados obtidos divulgados por 

toda a bacia. O programa também prevê a análise de processos de recuperação de 

nascentes, através do mapeamento, identificação e caracterização de nascentes para 

implantação de medidas demonstrativas para análise de eficiência e eficácia. 

Programa de Expansão do Saneamento Rural (P42) 

O programa visa a análise de critérios de viabilidade de implantação de estruturas de 

saneamento no meio rural (abastecimento de água potável, tratamento de efluentes e 

coleta e destinação de resíduos sólidos), mapeamento e identificação de núcleos 

rurais compatíveis com os critérios adotados, seleção de situações críticas para 

proposição e análise de viabilidade de atendimento das necessidades. 
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Vale ressaltar que na concepção do Rio Vivo optou-se por trabalhar a implantação de 

fossas sépticas, construção de caixas secas e barraginhas e recuperação de 

nascentes. As intervenções serão aliadas a ações de educação ambiental para que, 

além da transformação do meio ambiente, também haja mudança de hábitos das 

comunidades envolvidas. 

Os 13 municípios que manifestaram interesse foram selecionados a partir da análise 

de documentos, classificados como sendo de alta vulnerabilidade, conforme Análise 

de Vulnerabilidade constante do Programa de Disponibilidade de Água da Bacia do 

rio Doce - PDA Doce (IBIO, 2015). 

Ainda em 2016, em decorrência do evento ocorrido na Barragem de Fundão em 

Mariana, a Fundação Renova1, através do Programa de Recuperação de Nascentes 

previsto em Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), promoveu 

atividades de recuperação de 500 nascentes na bacia do rio Doce, sendo 250 na bacia 

do rio Suaçuí Grande, manancial alternativo para o município de Governador 

Valadares e 250 nas bacias do rio Pancas e rio Santa Maria, mananciais alternativos 

do município de Colatina. As 250 nascentes que receberam ações de recuperação na 

bacia do Suaçuí foram definidas pelo CBH Suaçuí para serem alocadas nos 

municípios de Frei Inocêncio, Jampruca, Campanário e Itambacurí. 

Desse modo, por definição do CBH Suaçuí, para os programas especificados no 

presente projeto, serão contemplados os demais municípios, 9 (nove) restantes, que 

não foram contemplados com o Programa de Recuperação de Nascentes do TTAC. 

Para os municípios selecionados, foram identificadas as áreas para atuação com as 

ações dos programas supracitados. Foram definidas como áreas prioritárias as 

microbacias de drenagem de pontos de captação de água para abastecimento público 

e, desse modo, essas áreas foram identificadas em cada um dos municípios 

selecionados e validadas pelos mesmos. 

                                            

1 Entidade responsável pela criação, gestão e execução das medidas de reparação e 

compensação das áreas e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, da 

mineradora Samarco, em Mariana, em novembro de 2015. 
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A concretização do Rio Vivo trará resultados na revitalização dos corpos d’água, 

aumento da quantidade de água e melhoria da qualidade da água nas bacias 

contempladas, além de promover o aumento da infiltração das águas de chuva no 

solo, controle do carreamento de sedimentos para corpos d’água, tratamento de 

esgotos domésticos e tratamento de água para abastecimento (IBIO, 2017). 

3.1 Breve Caracterização da Área do Projeto 

O Município de Franciscópolis possui 5.745 habitantes. Conforme comportamento 

longitudinal da população, observa-se uma tendência decrescente dessa trajetória, no 

período de 2000 a 2015, evidenciando a diminuição da população como um todo, mas 

principalmente da população rural e estagnação da população urbana (PMSB 

FRANCISCOPOLIS, 2016). 

A densidade populacional no município é de 8,1 hab./km², concentrada nas 

proximidades da sede. Quando comparado com a Microrregião da Bacia Hidrográfica 

do Rio Suaçuí, o município supera a densidade média regional de 22,2 hab./km² 

(PMSB FRANCISCOPOLIS, 2016). 

A área do município, segundo o IBGE, é de 717,1 km², sendo que, segundo a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 0,37 km² constituem zona urbanizada. O 

município é constituído de 2 distritos: Franciscópolis e Antônio Ferreira. A distância 

entre o distrito Sede e o distrito de Antônio Ferreira é de 13,6 km (MIRANDA; GOMES, 

2005). 

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Franciscópolis é considerado médio 

(IDH entre 0,6 e 0,7); pois seu valor foi de 0,603, em 2010, crescendo 51,1%, ao 

passar de 0,399 para 0,603, no período de 2000-2010 (PNUD; FJP; IPEA, 2013). 

No município, o serviço de abastecimento de água é prestado pelo Companhia de 

Água e Saneamento (COPASA) e o sistema de esgotamento sanitário pela Prefeitura 

Municipal. 

A administração dos serviços de limpeza urbana e do manejo dos RSU – Resíduos 

Sólidos Urbanos de Franciscópolis é feita pelo Setor de Limpeza Pública, ligado à 

Secretaria Municipal de Obras, que executa os serviços de coleta, transporte e 
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disposição final dos RSU no lixão, além dos serviços de limpeza pública (varrição e 

capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano). No Distrito, 

a população é parcialmente atendida por esse serviço, não existindo uma política 

tarifária neste eixo instituída no município (PMSB FRANCISCOPOLIS, 2016). 

O município de Franciscópolis possui três Sistemas de Abastecimento de Água – SAA, 

sendo um na Sede sob responsabilidade da COPASA e dois sob responsabilidade da 

prefeitura municipal, um no distrito de Antônio Ferreira e um no povoado de Norete. 

Na zona rural e demais núcleos populacionais não há infraestrutura coletiva de 

saneamento básico, sendo as soluções normalmente individuais e sem o emprego de 

técnicas construtivas corretas, impactando a disponibilidade e a qualidade dos 

recursos hídricos. 

3.1.1 Aspectos Fisiográficos Relevantes ao Projeto 

A geologia do município de Franciscópolis compreende o Grupo Guanhães (Formação 

Serra Negra) constituída por biotita-gnaisse bandado, localmente migmatizado. 

Contém comumente intercalações centimétricas a métricas de anfibolito. Ocorrem 

ainda intercalações de quartizitos recristalizado. Também são encontrados os 

quartzos, xistos e intercalações delgadas de quartzito impuro (feldspático e 

ferruginoso) e intercalações pouco comuns de anfibolito (CPRM, 2015). 

Ocorrem massas isoladas e lenticulares de xistos meta-ultramáficos. Também foram 

mapeadas as rochas calciossilicáticas, os granitos, os metalonitos juntamente com os 

ortogmaisses, além de formações ferríferas bandadas e rochas metamáficas, 

metaultramafitos e metarcóseos (CPRM, 2015). 

Ás margens dos cursos d'água, em cordões de formas diversas e aplainados na 

superfície, oriundas dos depósitos sedimentares (terraços Aluviais), encontram-se 

areias com seixos, areias finas a grossas e argilas com níveis lenticulares de seixos 

arredondados, estratificados, inconsolidados ou pouco consolidados (CPRM, 2015). 

O relevo regional tem altitudes variando entre 270m e 948m, sendo que a menor 

altitude se encontra na calha do Rio Itambacuri. Nas cotas mais elevadas do 

município, surgem cursos d’água que nascem ao longo dos divisores topográficos. A 

macrodrenagem do município é controlada por estruturas geológicas tipo diques 
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básicos resistentes que resultam em controle estrutural da drenagem, com a formação 

de amplos vales decorrentes do entulhamento por aluviões e sedimentos advindos de 

montante por erosão (PMSB FRANCISCÓPOLIS, 2016). 

O município apresenta, em sua totalidade, forte e muito forte índice de suscetibilidade 

à erosão, acompanhando a tendência da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, o que 

demonstra maior tendência a formação de carga sedimentar, aumentando a 

suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e aos processos de 

assoreamento dos córregos, diminuindo a capacidade - volume de carga que pode 

ser transportado) e competência - tamanho máximo do material que pode ser 

transportado dos córregos (PMSB FRANCISCÓPOLIS, 2016). 

Quanto às classes de solos que permeiam as microbacias analisadas, têm-se: 

Latossolo vermelho-amarelo distrófico (LVAd) - Solo com matiz 7,5YR ou mais 

amarelo na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Abrange solos minerais, 

profundos, bem drenados com horizonte B latossólico de coloração vermelho-

amarelada dentro de matizes 5YR e 7YR (MUNSELL, 2007). Desenvolve-se a partir 

de diferentes materiais de origem, sendo normalmente distróficos e álicos, ocorrendo 

em áreas cujo relevo varia de forte ondulado ao montanhoso. O horizonte A é 

moderado A proeminente, a textura é argilosa. 

Argissolo vermelho amarelo eutrófico (PVAe) - São solos eutróficos, argissolos 

apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com saturação 

por bases ≥ 50% na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

O horizonte B é então denominado horizonte B textural (Bt), geralmente acompanhado 

de boa diferenciação nas cores e variabilidades na composição granulométrica, que 

varia sua textura de média até muito argilosa. As cores do horizonte Bt variam de 

acinzentadas a avermelhadas e as do horizonte A, são sempre mais escurecidas 

(SBCS, 2013). No ambiente dos Argissolos há maior variabilidade nas características 

topográficas, o que reflete uma maior variabilidade nas características físicas, 

químicas e morfológicas dos perfis. Em muitos casos, são solos profundos que 

apresentam drenagem moderada e baixa ou média fertilidade natural, em razão do 

predomínio de minerais de argila de baixa atividade (SBCS, 2013) 
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Cambissolos háplico distrófico (CXbd) - Solos constituídos por material mineral com 

horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto 

hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B 

incipiente apresentar argila de atividade alta e saturação por bases alta. Plintita e 

petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes, não satisfazem os 

requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente (SBICS, 2013). 

Gleissolos Háplicos (GXb) - Apresenta intensa redução de compostos de Fe devido 

ao excesso de umidade permanente ou periódico (decorrência do ambiente redutor, 

virtualmente livre de oxigênio dissolvido). A saturação pode ser por fluxo lateral ou 

vertical no solo. Em qualquer circunstância, a água do solo pode se elevar por 

ascensão capilar, atingindo a superfície. Apresenta um horizonte A moderado e 

horizonte Cg. Apresenta mosqueados abundantes com cores de redução, cores 

acinzentadas e azuladas (processo de Gleização). A cobertura vegetal é formada por 

porte herbáceo, pastagem e arbustos esparsos. Esta classe compreende os solos 

hidromórficos, constituídos por material mineral, apresenta horizonte Glei dentro de 

100 cm da superfície do solo, imediatamente abaixo do horizonte A (com Gleização). 

Apresenta textura arenosa e franco arenosa ao longo do perfil dentro dos primeiros 

100 cm da superfície do solo (SBCS, 2013).  

Neossolos Flúvicos (RY) - Compreendem solos minerais, pouco evoluídos, profundos, 

com sequência de horizonte tipo A-C ou horizonte A sobre camadas estratificadas 

sem relação pedogenética entre si. Desenvolvem-se a partir de sedimentos aluviais 

quaternários de características químicas e físicas variáveis. O relevo que circunda as 

várzeas/planícies de inundação tem uma morfologia composta por relevo ondulado a 

montanhoso que inviabilizam seu aproveitamento para a pecuária. Atualmente, estas 

áreas estão sendo deixadas para a recomposição da flora local (SBCS, 2013). 

O Quadro 1 abaixo mostra as composições de solos predominantes em cada 

microbacia selecionada em Franciscópolis: 
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Quadro 1 - Composições de solos predominantes em cada microbacia 
Nº 

Ponto 
Latitude Longitude Dados Recebidos Inicialmente Solos Predominantes  

001 17º55'34.8" S 41º54'47.6" W 
Distrito de Antônio Ferreira 

Captação superficial alternativa Cambissolos háplico distrófico 

(CXbd) + Argissolo vermelho 

amarelo eutrófico (PVAe) 002 17º55'49.3" S 41º54'47.6" W 
Distrito de Antônio Ferreira 

Captação subterrânea 

003 17º57'49" S 41º59'54" W 
Sede 

Captação subterrânea 
Latossolo vermelho-amarelo 

distrófico (LVAd) 

Nas várzeas/planícies de 

inundação [GXb] + [RY] 
004 17º57'48" S 42º1'33" W 

Sede 

Captação superficial - Córrego Taquaral 

005 17º53'34.26" S 41º59'4.76" W 
Povoado Norete 

Captação superficial 

Argissolo vermelho amarelo 

eutrófico (PVAe) 

Fonte: o autor (2018) 

Quanto à cobertura vegetal, tem-se que a vegetação nativa do município pertence ao 

domínio florestal Atlântico (Mata Atlântica). São 11,8% de cobertura vegetal por Mata 

Atlântica e 0,1% por reflorestamento (FJP, 2013). Entretanto, observa-se no município 

o aumento das áreas antropizadas ao longo de décadas, oriundas da retirada da 

cobertura vegetal para a agricultura apoiada no conhecimento empírico e manejo 

bovino em extensas áreas, às vezes, incompatíveis com as condições geológicas e 

geotécnicas (subsolo) e geoformas (relevo) encontradas no município de 

Franciscópolis, prejudicando a qualidade e quantidade das águas e contribuindo para 

o assoreamento dos cursos d’água e das redes de drenagem naturais. 

A precipitação média anual é de 1.089 mm, sendo agosto o mês mais seco, quando 

ocorrem apenas 10 mm. Em dezembro, o mês mais chuvoso, a média fica em 232 

mm. Nos últimos anos, entretanto, os dias quentes e secos durante o inverno têm sido 

cada vez mais frequentes, não raro ultrapassando a marca dos 28,6°C, especialmente 

entre julho e setembro (CLIMATE, 2015). 
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4 METODOLOGIA GERAL DO PRODUTO 

A seguir apresenta-se a sequência metodológica pactuada para a elaboração do 

Produto 2 - Validação das Microbacias de Atuação: 

1. Validar coordenadas dos pontos de captação de água para abastecimento 

público e dos limites das microbacias de contribuição desses pontos; 

2. Apresentar as coordenadas conferidas em campo do(s) ponto(s) de captação 

de água para abastecimento público informadas pelo município e os limites 

da(s) microbacia(s) que o(s) abastece; 

3. Confrontar as coordenadas coletadas em campo e os limites das microbacias 

gerados pela SAMENCO com os apresentados pelo INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA; 

4. Apresentar ao INSTITUTO BIOATLÂNTICA para validação; 

5. Formar de fato e de ofício a Unidade Gestora de Projeto (UGP)2 no município; 

6. Apresentar as informações gerais sobre a UGP, a descrição de como ocorreu 

a identificação e definição dos membros, constando em uma tabela os dados 

dos representantes; 

7. Apresentar a ordem de priorização das microbacias de atuação, quando 

mais de uma no município, a ser discutida e definida durante reunião com a 

UGP do município; 

8. Constar em ata assinada a ordem de prioridade das microbacias definida 

em reunião com a UGP; 

9. Enviar a ordem de priorização, juntamente com a cópia da ata, ao INSTITUTO 

BIOATLÂNTICA para validação; 

                                            

2 As UGP´s serão formadas por membros representantes de órgãos e instituições de interesse 

local para apoio na mobilização, cabendo a ela apoiar também na divulgação dos programas na 

microbacia validada e informar aos responsáveis dos imóveis rurais sobre os critérios para 

concorrerem às cotas e participar dos programas, auxiliar na identificação de imóveis rurais para 

preenchimento dessas cotas, além de validar as metodologias/tecnologias propostas pela 

SAMENCO ENGENHARIA para intervenções a serem projetadas. 
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10. Apresentar a situação das outorgas das captações de água para 

abastecimento público e cobrança pelo uso da água dos pontos de captação 

de água de cada um dos municípios. 

Ressalta-se que, quando as microbacias tiverem uma área relativamente grande, a 

SAMENCO ENGENHARIA recomendará, a partir de critérios técnicos, microbacias 

menores dentro dela para serem validadas como mais prioritárias. A UGP poderá 

contribuir na definição dessas microbacias menores a serem priorizadas a partir do 

que conhecem do município. 

No caso específico de Franciscópolis, não houve mudança nos limites das 

microbacias como se pode constatar adiante na Seção 6. 

Destaca-se no Quadro 2 o planejamento inicial referente a Etapa 1 dos trabalhos: 

Quadro 2 - Etapa 1 do Projeto 

Etapa Produtos 
Prazo 
(dias) 

Datas 

Início Fim 

Etapa 1 

Ordem de serviço 

Reunião de partida com CBH Suaçuí e IBIO 27/11/2017 27/11/2017 

Produto 1 - Plano de Trabalho 15 28/11/2017 13/12/2017 

Ordem de serviço 

Produto 2 - Validação das Microbacias de Atuação 30 19/01/2018 18/02/2018 

Reuniões com as prefeituras  05/02/2018 07/02/2018 

1ª Reunião com UGP  12/02/2018 15/02/2018 

Fonte:  Adaptado do Termo de Referência – TdR Ato Convocatório IBIO 06, 2017 

A previsão de retomada dos trabalhos seria 15/01/2018, tendo o Produto 2, o prazo 

de 30 (trinta) dias para finalização. Tendo recebido os arquivos da etapa em 

18/01/2018, a SAMENCO iniciou os contatos com a prefeitura em 19/01/2018. 

O prazo de retorno da prefeitura neste período de férias foi de uma semana para 

agendamento com os gestores municipais. Assim, a reunião com os representantes 

do poder público municipal ocorreu no dia 06/02/2018 às 09:00h conforme lista de 

presença no Anexo I. 

Esse evento foi o primeiro contato entre a SAMENCO e a prefeitura. Nele foram 

esclarecidos como é o funcionamento dos comitês de bacia, a atuação e trabalhos 

desenvolvidos pelo CBH Suaçuí, como funciona a cobrança pelo uso da água na bacia 

do rio Doce, a aplicação dos recursos e o papel do IBIO como braço administrativo e 

técnico. 
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5 VALIDAÇÃO DAS COORDENADAS E DOS LIMITES DAS 

MICROBACIAS 

Esse conjunto de atividades consiste na análise das microbacias validadas durante a 

Manifestação de Interesse dos Municípios do Edital de Chamamento Público nº 

01/2016 da UGRH 4, de forma a verificar a consistência das informações já obtidas. 

Para isso, foram realizadas linhas de ações centrais, conforme apresentado na figura 

a seguir. O detalhamento das respectivas ações será apresentado na Figura 1:  

 

Figura 1 – Metodologia Aplicada ao Geoprocessamento 
Fonte: o autor (2018) 

5.1 Elaboração do Banco de Dados Geográficos e Planejamento de Campo 

Nesta etapa de trabalho criou-se um banco de dados geográficos através dos dados 

disponibilizados pelo IBIO, que incluíram os pontos de captação de abastecimento 

público, limites das microbacias, limites municipais, dentre outros. O referido banco 

de dados também foi preenchido com dados de fontes oficiais que contemplaram a 

área de influência do projeto contendo camadas relacionadas à topografia, hidrografia, 

hidrogeologia, localidades e outras sobreposições que pudessem auxiliar na validação 

das coordenadas dos pontos de captação de água para abastecimento público e dos 

limites das microbacias de contribuição desses pontos. 

Inicialmente as informações agrupadas no banco de dados foram analisadas e 

compatibilizadas de modo a auxiliar na primeira etapa de campo para aferição dos 

pontos de captação de abastecimento público. 

A título de localização, os dados foram convertidos para o formato .kml e .gtm para 

serem manipulados no Google Earth Pro (Figura 2) e no GPS TrackMaker® (Figura 

3), programas gratuitos. No Google Earth Pro foram analisadas a distribuição espacial 

Elaboração do 
banco de dados 

geográficos e 
planejamento 

de campo

Visita a campo 
para aferição 

das 
coordenadas 

dos pontos de 
captação
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dos pontos de captação, distâncias e acessos, em seguida os pontos foram 

transportados para o GPS de navegação através do GPS TrackMaker®. Este último 

programa foi utilizado para descarregamento dos dados de GPS. 

 
Figura 2 – Localização dos pontos de captação e planejamento de melhores trajetos 

Fonte: o autor (2018) 

 
Figura 3 – Tela do programa GPS TrackMaker® com dados de levantamento de campo 

Fonte: o autor (2018) 
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5.2 Visita a Campo para Aferição das Coordenadas 

De posse de mapas impressos, GPS com rotas e localização dos pontos de interesse, 

notebook, máquina fotográfica, aplicativos de celular para navegação e visualização 

de imagem (MAPinr) e todo o conjunto de EPIs (equipamentos de proteção individual), 

foi realizada a aferição dos pontos de abastecimento público. 

5.3 Delimitação das Microbacias Validadas em Campo 

Esta etapa iniciou-se com a organização dos dados de campo, incluindo a 

padronização dos sistemas de coordenadas, utilizando ferramentas de 

geoprocessamento. 

Iniciou-se o trabalho de análise espacial comparando a localização dos pontos de 

captação disponibilizados pelo IBIO e os dados obtidos em campo. 

Concomitantemente, foi realizada delimitação das microbacias a partir dos pontos de 

captação de abastecimento público aferidos em campo. 

A delimitação das microbacias foi realizada utilizando o método de delimitação 

automática que contou com um conjunto de informações obtidas através de um DEM 

(Digital Elevation Model) e das ferramentas “hydrology” do software Arcgis. 

Para o cobrimento da área do município de Franciscópolis foram utilizadas as imagens 

SRTM 17S42ZN, 17S435ZN, 18S42ZN e 18S435ZN, conforme demonstrado na 

Figura 4 a seguir: 
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Figura 4 – Disposição das imagens SRTM na área do projeto 

Fonte: o autor (2018) 

As Figuras 5 e 6 mostram a sequência de operações realizadas no software Arcgis 

para o processo de delimitação das microbacias e extração de drenagens, adotou-se 

o Sistema de Coordenadas Planas com Projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM) e o Datum SIRGAS 2000 nas respectivas operações: 

 
Figura 5 - Processo de delimitação das microbacias e extração de drenagens 

Fonte: o autor (2018) 
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Figura 6 – Passo a passo para a realização da delimitação das microbacias 
Fonte: o autor (2018)

O procedimento final para a delimitação das microbacias se deu através da ferramenta 

Watershed. Para o uso desta ferramenta criou-se uma shapefile de pontos e em 

seguida foram criados pontos exatamente nos locais de interesse para a delimitação 

das microbacias, gerando então a delimitação automática. 

5.4 Critérios Técnicos para a Priorização das Microbacias de Atuação 

Para avaliar a priorização das microbacias de atuação a SAMENCO adotou 

inicialmente a análise de multicritérios em plataforma GIS (Geographic Information 

System). Por meio da utilização de análise multicritério pode-se, por sobreposição de 

camadas cartográficas ambientais que possuem uma escala comum de valores para 

temas diversos e distintos, integrar diferentes opções decisórias, refletindo assim 

sobre os possíveis efeitos de diferentes agentes envolvidos num quadro prospectivo 

ou retrospectivo. 

Ferramenta: Fill Ferramenta: Flow direction 

Ferramenta: Flow Accumulation Ferramenta: Con 

Ferramenta: Stream to Features 
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Entretanto, o procedimento não se mostrou suficiente para efetivamente definir 

hierarquização entre microbacias, uma vez que as camadas cartográficas ambientais 

por si só, pouco diferenciaram a nota final alcançada pelas microbacias pré-

selecionadas próximas umas das outras. 

Assim, a Ordem de Priorização das Microbacias foi construída com base nos critérios 

de hierarquização previstos no Plano de Aplicação Plurianual do Doce acrescidos de 

critérios e pesos estabelecidos pela própria SAMENCO. Apresentou-se primeiramente 

aos técnicos municipais, com conhecimento de causa sobre os aspectos de 

abastecimento de água, saneamento rural, disponibilidade hídrica e impactos 

ambientais no município, algumas questões relevantes para a seleção dos critérios. 

Estes puderam opinar e contribuir para a hierarquização das microbacias de atuação 

de forma orientada como se segue: 

a. Enumere, por ordem de importância, as áreas cujas nascentes se caracterizam 

como manancial de abastecimento público; 

b. Enumere, por ordem de grandeza, a população efetivamente atendida pelo ponto 

de captação; 

c. Enumere, por número de registros, as regiões com ocorrência de eventos críticos 

de seca com desabastecimento humano e animal nas áreas rurais e redução da 

vazão de base em toda a bacia; 

d. Identifique a ausência absoluta de vegetação nas áreas de recarga (áreas de 

pastos, supressão ou degradação em relação a vegetação local); 

e. Que áreas possuem estado mais crítico de saneamento básico (em relação à maior 

ocorrência de fossas negras/sumidouros e inexistência de coleta de resíduos); 

f. Identifique as áreas onde há intensa erosão do solo (mais crítico para o menos 

crítico); 

g. Identifique áreas de cabeceiras de cursos d’água, no sentido da nascente para a 

foz; 

h. Existem áreas no entorno de unidades de conservação?; 

i. Identifique áreas com ocorrência de estradas vicinais sem drenagens (caixas 

secas); e 

j. Identifique áreas com inserção ou proximidade de arranjos institucionais favoráveis 

a efetivar as parcerias para desenvolvimento do programa. 
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Após a discussão com os técnicos municipais, foram definidos critérios para compor 

a pontuação de cada microbacia. Para cada critério utilizado, a SAMENCO estipulou 

um peso baseado nas variáveis mais relevantes (a vida humana, a fragilidade do meio 

ambiente e a compatibilidade com o Programa RIO VIVO). Cada microbacia recebeu 

uma pontuação de prioridade para cada critério avaliado, considerando 04 (quatro) a 

microbacia mais relevante no critério avaliado e 01 (um) a microbacia menos relevante 

no critério avaliado, sendo possível que mais de uma microbacia receba a mesma 

pontuação em determinado critério. O resultado do cálculo é a média ponderada dos 

critérios em cada microbacia, ou seja: 

PONTUAÇÃO DA MICROBACIA = (CRT01*5%+CRT02*5%+CRT03*5%+CRT04*5%+CRT05*10%+ 

CRT06*10%+CRT07*10%+CRT08*10%+CRT09*20%+CRT10*20%) 

Onde CRT = Critério 01 a 10 

O Quadro 3 abaixo exemplifica a metodologia aplicada à hierarquização de 

microbacias, onde se têm quatro microbacias a serem hierarquizadas: 

Quadro 3 – Exemplo de Hierarquização de Microbacias3 

 
Fonte: o autor (2018) 

De forma complementar, as visitas a campo foram importantes para avaliar as 

condições relatadas pelos técnicos municipais e verificar se as ações propostas pelo 

RIO VIVO estariam em linha com as necessidades para a recuperação e conservação 

destas áreas. 

                                            

3 Para o critério de hierarquização de microbacias adotou-se como saneamento básico os eixos de 

resíduos sólidos e esgotamento sanitário seguindo as premissas do Plano de Aplicação Plurianual do 

Doce. 

MC01 MC02 MC03 MC...

01 Saneamento Básico 5% 2 4 1 3

02 Entorno de Unidades de Conservação 5% 4 3 1 2

03 Estradas Vicinais sem Drenagens 5% 1 2 3 4

04 Arranjos Institucionais Favoráveis 5% 1 1 2 2

05 Manancial de Abastecimento Público 10% 1 2 1 3

06 Eventos críticos de seca 10% 4 3 2 1

07 Erosão do Solo - ZEE/MG 10% 2 3 4 4

08 Cabeceiras de Cursos D’água 10% 3 4 4 2

09 População Atendida 20% 4 1 2 3

10 Ausência de Vegetação nas Áreas de Recarga 20% 4 1 3 2

3 2,1 2,45 2,55

1 4 3 2

HIERARQUIZAÇÃO DE MICROBACIAS

ORDEM DE PRIORIDADE

CÁLCULO MAIOR PRIORIDADE

PRIORIDADE MICROBACIAS
CRITÉRIOS PESOCRT
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6 RESULTADOS PARA O MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS 

6.1 Inspeções em Campo dos Pontos de Captação 

Conforme metodologia já apresentada, a equipe de campo da SAMENCO procedeu 

as inspeções dos pontos de captação de água para abastecimento público do 

município de Franciscópolis conforme relatório fotográfico abaixo: 

• Ponto 001: Distrito de Antônio Ferreira 

O Ponto 001 refere-se à captação subterrânea para atendimento do Distrito de Antônio 

Ferreira, marcando no Sistema de Coordenadas Planas com Projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM) e o Datum SIRGAS 2000 (191364,41E 8015403,13S). 

O ponto do cadastro estava deslocado cerca de 100m do ponto correto aferido em 

campo. A forma de captação do cadastro também não confere; trata-se de uma 

captação subterrânea (Figura 7). A captação inserida na microbacia do Ribeirão 

Bananal tem outorga válida até 13/11/2029 com vazão de 1,80l/s e tempo de captação 

de 08:00 horas/dia. Não há qualquer tipo de tratamento da água captada. 

 
Figura 7 - Ponto de captação de água subterrânea – Distrito de Antônio Ferreira 

Fonte: o autor (2018) 
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• Ponto 002: Distrito de Antônio Ferreira 

O Ponto 002 refere-se à captação subterrânea para atendimento do Distrito de Antônio 

Ferreira, marcando no Sistema de Coordenadas Planas com Projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM) e o Datum SIRGAS 2000 (191368,74E 8015106,64S). 

Conforme aferição em campo, a localização e a forma de captação estão de acordo 

com o cadastro inicial (Figura 8). Nenhum dado técnico sobre a captação foi 

disponibilizado pela COPASA, tampouco foi possível encontrar informações no Plano 

Municipal de Saneamento Básico ou no IGAM. 

 
Figura 8 - Ponto de captação de água subterrânea - Distrito de Antônio Ferreira 

Fonte: o autor (2018) 

• Ponto 003: Sede 

O Ponto 003 refere-se à captação superficial para atendimento da Sede, no Córrego 

Taquaral, marcando no Sistema de Coordenadas Planas com Projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM) e o Datum SIRGAS 2000 (182388,98E 8011254,17S). 

Conforme aferição em campo, a localização e a forma de captação estão conforme 
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consta do cadastro inicial (Figura 9). A vazão utilizada é de 8,0l/s segundo informações 

da COPASA que não forneceu qualquer documentação ou registro de outorga. 

 
Figura 9 - Ponto de captação de água superficial – Córrego Taquaral 

Fonte: o autor (2018) 

• Ponto 004: Sede 

O Ponto 004 refere-se à captação subterrânea para atendimento da Sede, marcando 

no Sistema de Coordenadas Planas com Projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM) e o Datum SIRGAS 2000 (179507,28E 8011213,27S). Conforme aferição em 

campo, a localização e a forma de captação estão conforme consta do cadastro inicial 

(Figura 10). A captação está em análise no órgão ambiental, registrada no IGAM 

Processo nº 08105/2011. A vazão utilizada é de 3,20l/s conforme informações 

fornecidas pela COPASA. Juntamente com o ponto 003 atende a uma população de 

aproximadamente 2.600 habitantes após tratamento convencional. 
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Figura 10 - Ponto de captação de água subterrânea – Sede 

Fonte: o autor (2018) 

• Ponto 005: Povoado do Norete 

Local de difícil acesso, o Ponto 005 refere-se à captação superficial para atendimento 

do Povoado do Norete, no Córrego Norete, marcando no Sistema de Coordenadas 

Planas com Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Datum SIRGAS 

2000 (184363,22E 8019127,32S). Conforme aferição em campo, a localização e a 

forma de captação estão conforme consta do cadastro inicial (Figura 11). O ponto de 

captação atende cerca de 190 habitantes sem qualquer tipo de tratamento. Segundo 

a prefeitura municipal, a captação de 0,50l/s é de uso insignificante, porém sem 

registro no IGAM. 



 

   23 

 

 
Figura 11 - Ponto de captação de água superficial – Povoado do Norete 

Fonte: o autor (2018) 
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6.2 Priorização Técnica das Microbacias 

Após as inspeções de campo e delimitação das microbacias de contribuição, aplicou-

se a metodologia de Priorização das Microbacias já descrita. O resultado pós 

aplicação da metodologia e consulta aos técnicos do município encontra-se no Quadro 

4 abaixo. Nota-se que o atendimento à população e as condições de saneamento na 

área de atuação (manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário) foram os 

fatores técnicos decisivos na hierarquização das microbacias de Franciscópolis 

atendidas pelo Rio Vivo. 

Quadro 4 - Hierarquização de Microbacias - Franciscópolis 

HIERARQUIZAÇÃO DE MICROBACIAS - FRANCISCÓPOLIS 

CRT CRITÉRIOS PESO 

PRIORIDADE MICROBACIAS 

Antônio 

Ferreira 
Bananal 

Poço 

Sede 

Córrego 

Taquaral 

Córrego 

Norete 

01 Saneamento Básico 5% 1 1 3 3 2 

02 Entorno de Unidades de Conservação 5% 1 1 1 1 1 

03 Estradas Vicinais sem Drenagens 5% 1 1 4 2 2 

04 Arranjos Institucionais Favoráveis 5% 1 1 2 2 1 

05 Manancial de Abastecimento Público 10% 1 3 2 4 4 

06 Eventos críticos de seca 10% 1 1 3 3 4 

07 Erosão do Solo - ZEE/MG 10% 4 4 4 4 4 

08 Cabeceiras de Cursos D’água 10% 3 1 2 2 2 

09 População Atendida 20% 2 2 4 4 1 

10 
Ausência de Vegetação nas Áreas de 

Recarga 20% 
2 2 3 3 1 

CÁLCULO MAIOR PRIORIDADE 1,9 1,9 3 3,1 2,1 

ORDEM DE PRIORIDADE 3 3 1 1 2 

Fonte: o autor (2018) 

6.3 Ordem de Priorização Pactuada com a UGP 

Na 1ª Reunião com a UGP Franciscópolis, a equipe da SAMENCO esclareceu aos 

membros presentes sobre os critérios de priorização de microbacias e, em seguida, 

apresentou um mapa plotado em A3 contendo a priorização das microbacias do 

município. 

Primeiramente foi apresentada a Ordem de Priorização das Microbacias pactuada em 

2016, e em seguida, os resultados da hierarquização técnica, conforme Quadro 4. De 

posse dos resultados apresentados pela equipe da SAMENCO decidiu-se enviar à 
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CTPLAN do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí a nova Ordem de Priorização 

das Microbacias para deliberação. 

A reunião para deliberação da CTPLAN ocorreu em 10 de maio de 2018 às 13h00h 

na sala de reuniões do IBIO em Governador Valadares. A equipe da SAMENCO 

apresentou à CTPLAN as solicitações de alterações de prioridades de microbacias 

requeridas pela UGP Franciscópolis. Não houveram acréscimos de novas 

microbacias, porém as delimitações sofreram mudanças. Após análise de cada item, 

o CBH Suaçuí autorizou as modificações conforme Ofício nº 09/2018/CBH-Suaçuí 

(Anexo II). 

O Quadro 5 mostra os dados iniciais enviados pelo IBIO contendo os pontos de 

captação de água para abastecimento público do município de Franciscópolis a serem 

contemplados com o Rio Vivo e a área prioritária pré-estabelecida. 

O Quadro 6 mostra os dados confrontados após aferição em campo pela equipe da 

SAMENCO e a Ordem de Prioridade final autorizada pelo CBH Suaçuí, com base na 

1ª Reunião com a UGP Franciscópolis. Verifica-se que com os novos contornos, a 

primeira área prioritária do município passou de 2136,79ha para 7453,09ha. A maior 

mudança foi na microbacia do Povoado de Norete que passou de 1953,42ha para 

169,92ha. 

Na sequência, o Quadro 7 sintetiza os atributos dos pontos de captação considerados 

nesta etapa dos trabalhos no município de Franciscópolis. 

As informações sobre a situação das outorgas e cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos estão elencadas na Seção 8 deste Produto. 
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Quadro 5 - Dados iniciais de pontos de captação de água para abastecimento público do município de Franciscópolis 

Captação sede 01 

Captação superficial 

Córrego Taquaral 

Captação sede 02 

Captação subterrânea 

Povoado Norete 

Captação superficial 

Distrito de Antônio Ferreira 

Captação subterrânea 

Distrito de Antônio Ferreira 

Captação superficial 

alternativa 

Área prioritária total 

no município (ha) 

1a área prioritária 

do município (ha) Latitude 17º57'48" S Latitude 17º57'49" S Latitude 17º53'34.26" S Latitude 17º55'49.3" S Latitude 17º55'34.8" S 

Longitude 42º1'33" W Longitude 41º59'54" W Longitude 41º59'4.76" W Longitude 41º54'47.6" W Longitude 41º54'47.6" W 

624,27* 6828,82* 1953,42* 278,06* 1858,74* 10919,03 2136,79 

Fonte: IBIO, 2018 
* Área da microbacia (ha) 
 

Quadro 6 - Dados confrontados das microbacias 

DADOS INICIAIS IBIO DADOS AFERIDOS EM CAMPO DADOS CONFRONTADOS 

Descrição IBIO Latitude Longitude 
Prioridade 

IBIO 

Pontos 

SAMENCO 

Prioridade 

SAMENCO 

Coordenadas de Campo 

(UTM) 

Tipo de 

Captação 

Área ocupada 

pela microbacia 

inicialmente 

(ha) 

Área ocupada 

pela microbacia 

após delimitação 

(ha) 

Distrito de Antônio 

Ferreira 
17º55'34.8" S 41º54'47.6" W 1 001 3 191364,41 8015403,13 Subterrânea 1858,74 1941,19 

Distrito de Antônio 

Ferreira 
17º55'49.3" S 41º54'47.6" W 1 002 3 191368,74 8015106,64 Subterrânea 278,06 274,83 

Sede 17º57'49" S 41º59'54" W 2 003 1 182388,98 8011254,17 Subterrânea 6828,82 6870,66 

Sede 17º57'48" S 42º1'33" W 2 004 1 179507,28 8011213,27 Superficial 624,27 634,27 

Povoado Norete 17º53'34.26" S 41º59'4.76" W 3 005 2 184363,22 8019127,32 Superficial 1953,42 169,92 

Fonte: o autor (2018) 
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Quadro 7 - Atributos dos Pontos de Captação 

DADOS INICIAIS IBIO DADOS AFERIDOS EM CAMPO 

Descrição 

IBIO 
Latitude Longitude 

Prioridade 

IBIO 

Pontos 

SAMENCO 

Prioridade 

SAMENCO 
Coordenadas de Campo (UTM) 

Tipo de 

Captação 

Localidade 

Atendida 

Nome da 

Captação 

Distrito de 

Antônio 

Ferreira 

17º55'34.8" S 41º54'47.6" W 1 001 3 191364,41 8015403,13 Subterrânea 

Distrito de 

Antônio 

Ferreira 

Antônio 

Ferreira 

Distrito de 

Antônio 

Ferreira 

17º55'49.3" S 41º54'47.6" W 1 002 3 191368,74 8015106,64 Subterrânea 

Distrito de 

Antônio 

Ferreira 

Bananal 

Sede 17º57'49" S 41º59'54" W 2 003 1 182388,98 8011254,17 Subterrânea Sede Poço Sede 

Sede 17º57'48" S 42º1'33" W 2 004 1 179507,28 8011213,27 Superficial Sede 
Córrego 

Taquaral 

Povoado 

Norete 
17º53'34.26" S 41º59'4.76" W 3 005 2 184363,22 8019127,32 Superficial Povoado Norete 

Córrego 

Norete 

Fonte: o autor (2018) 
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Pelo Quadro 7 verifica-se que, conforme decisão da UGP Franciscópolis e aprovação 

integral do CBH Suaçuí, os pontos de captação 001 e 002 (Distrito de Antônio Ferreira) 

passaram de Prioridade 1 para Prioridade 3 devido à melhor condição de 

abastecimento de água recente na localidade. Os dois pontos da Sede passaram de 

Prioridade 2 para Prioridade 1 por se tratar dos dois únicos pontos para abastecimento 

da zona urbana, além dos problemas recentes de qualidade e produtividade de água 

nesses pontos. O Povoado de Norete teve seu ponto de captação alterada a 

Prioridade de 3 para 2 devido ao maior custo e mão de obra para fornecer água 

potável à comunidade nos eventos passados de seca de seu curso d’água. 

As Figuras 12 a 17 apresentam os pontos de captação descritos anteriormente, bem 

como as delimitações das microbacias de contribuição sobrepostas aos dados iniciais 

enviados pelo IBIO. 
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Figura 12 – Mapa de localização das microbacias e pontos validados - Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 
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Figura 13 – Limite da microbacia correspondente ao ponto P01 - Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 



 

   31 

 

 
Figura 14 - Limite da microbacia correspondente ao ponto P02 - Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 



 

   32 

 

 
Figura 15 - Limite da microbacia correspondente ao ponto P03 - Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 
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Figura 16 - Limite da microbacia correspondente ao ponto P04 - Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 
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Figura 17 - Limite da microbacia correspondente ao ponto P05 - Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 
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7 FORMAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETO 

A formação da UGP FRANCISCÓPOLIS teve como ponto de partida a reunião com 

os representantes da Prefeitura em 06/02/2018 (Figura 18). Na oportunidade, além de 

solicitar indicações para a formação da UGP, foi esclarecido para os gestores 

municipais como é o funcionamento dos comitês de bacia, a atuação e trabalhos 

desenvolvidos pelo CBH Suaçuí, como funciona a cobrança pelo uso da água na bacia 

do rio Doce, a aplicação dos recursos auferidos com a cobrança e o papel do IBIO 

nesse processo. 

Importante ressaltar que estes gestores puderam entender a importância da obtenção 

de outorga pelo uso da água no município para fortalecimento das ações 

hidroambientais e de saneamento na Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí. 

 
Figura 18 - Reunião com representantes da Prefeitura de Franciscópolis 

Fonte: o autor (2018) 

A formação da UGP foi formalizada através de ofício identificando os membros 

participantes. A partir das indicações da prefeitura, procurou-se convidar para a 

composição da UGP membros representantes de órgãos e instituições (Instituto 

Estadual de Florestas - IEF, Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA, 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, Prefeituras, Sindicatos 
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Rurais) e organizações não governamentais com atuação na área de influência do 

Projeto. 

Os convites para a 1ª Reunião com a Unidade Gestora de Projetos de Franciscópolis 

em 14/03/2018 foram feitos pelo especialista em mobilização social por telefone, 

WhatsApp e e-mail, com cerca de quinze dias de antecedência. 

Os representantes convidados foram informados que as responsabilidades da UGP 

são: apoiar a mobilização social, divulgar os programas, validar informações, auxiliar 

na identificação de imóveis de interesse do Projeto e contribuir para o 

aperfeiçoamento das metodologias propostas pela SAMENCO.  

Convite aceito e responsabilidades comunicadas, formou-se a UGP conforme o Ofício 

nº 08 (Anexo III) e Fichas de Adesão (Anexo IV) contendo histórico de adesão, dados 

pessoais e da microbacia representada, responsabilidades e atribuições dos 

membros.  

Nesta primeira reunião explicou-se a metodologia de trabalho, ressaltou-se as 

responsabilidades da UGP, discutiu-se sobre a realidade local de cada microbacia do 

município e sobre a ordem de priorização das microbacias validadas apresentada na 

Seção anterior. Também nesta reunião inicial, a SAMENCO solicitou aos membros da 

UGP que um representante dos membros fosse escolhido para ser a pessoa de 

referência para contato do CBH Suaçuí e SAMENCO. 

Definiu-se que novos membros poderão ser incluídos na UGP como lideranças locais, 

proprietários rurais engajados e pessoas ligadas diretamente às microbacias de 

atuação, dentre outras que se interessarem e que vierem contribuir nas discussões 

do Rio Vivo.  

Todos os feitos foram registrados em Ata assinada por todos os presentes conforme 

o Anexo V e a equipe da SAMENCO providenciou registro fotográfico do evento 

(Anexo VI). Logo após o evento, a Ata de Reunião e o material multimídia (áudio, 

vídeo e imagens) gerados durante a reunião foram disponibilizados na estrutura de 

pastas nas nuvens para acesso do CBH-Suaçuí e IBIO. 

O Quadro 9 mostra os dados dos membros da UGP para melhor visualização, 

conforme orientações do Termo de Referência do Ato Convocatório nº 06/2017. 
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Quadro 8 - Membros Iniciais da UGP Franciscópolis 
UGP FRANCISCÓPOLIS 

INSTITUIÇÃO CARGO E FUNÇÃO REPRESENTANTE APELIDO TELEFONE ENDEREÇO EMAIL 

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 
Gerente de Convênios 

EDINALVA PEGO 

MACEDO 
Não possui (33) 98876-9181  

Av. Presidente Kennedy, 168 

A - Centro - CEP: 39695-000 
dinalva-6@hotmail.com 

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 

Secretária Municipal De 

Agricultura 

JOSIANE RODRIGUES DE 

SOUZA GOMES 
Jô (33) 98739-7728 

Rua Getúlio Vargas, 136 - 

Centro - CEP: 39695-000 
josianeagro01@hotmail.com  

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 
Engenheiro Civil 

LUCAS VINÍCIUS RAMOS 

DA CUNHA 

Lucas 

Cunha 
(33)988516792 

Rua Getúlio Vargas, 189 - 

Centro - CEP: 39695-000 
engenharialucascunha@gmail.com  

EMATER (MG) Extensionista Agropecuário 
GUILHERME DA CUNHA 

SALES 
Não possui (33) 3514-8090 

Comunidade Quebra Coco, 

s/n -  O 17º 54'55.70'' S 

42°2'30.16'' 

franciscopolis@emater.mg.gov.br  

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 

Coordenadora Vigilância 

Epidemiológica 
KÊNIA MOREIRA RAMOS Não possui (33) 98890-7456 

Rua Custódio Ramos, 66B - 

Centro - CEP: 39695-000 
keniamr2@yahoo.com.br  

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 

Secretaria Municipal de 

Educação 

EDVANIA CAMARGOS 

DE ALMEIDA 
Não possui (33)988452978 

Rua Getúlio Vargas, 21 - 

Centro - CEP: 39695-000 
edvaniacamargos24@hotmail.com  

Associação Rural 

Associação Para o 

Desenvolvimento Rural do 

Quebra Coco 

ANTÔNIO FELIPE 

MACENA DE SOUZA 
Toní Não possui 

Comunidade Quebra Coco, 

s/n -  O 17º 54'55.70'' S 

42°2'30.16'' 

Não possui 

Associação Rural 

Conselho Comunitário Para 

o Desenvolvimento do 

Norete 

WILSON PINHEIRO DA 

CRUZ 

Wilson do 

Norete 
(33)99146-4552 

Povoado de Norete, s/n -  O 

17º 54'24.93'' S 41°58'21.87'' 
cida_moreira@outlook.com.br  

Associação Rural 

Associação dos 

Agricultores e Agricultoras 

Familiares da Jacutinga II 

AIRONE RODRIGUES 

MARTINS 
Não possui (33)98822-1329 

Comunidade Taquaral, S/N -     

O 17º 59'04.93'' S 

42°1'43.42'' 

aironemartins@hotmail.com  

Representante 

sociedade Civil 
Engenheiro Ambiental  

ALCIDES GOMES 

CAMARGOS 
Não possui (33)987069025 

Rua São Francisco, 209 - 

Centro - CEP: 39695-000 
alcides-age@hotmail.com 

CMDRS Presidente do CMDRS 
NELSON GOMES 

BARBOSA JUNIOR 
Júnior (33)988994207 

Rua Getúlio Vargas, 136 - 

Centro - CEP: 39695-000 
juniorgomes@hotmail.com  

Associação Rural 

Associação Comunitária 

para o Desenvolvimento de 

Antônio Ferreira 

CARLOS ALBERTO 

FERREIRA DE MATOS 
Carlão (33)988221329 

Distrito de Antônio Ferreira, 

S/N - O 17º 92'99.93'' S 

41°91'32.37''  

Não possui 

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 
Prefeito 

EDUIR CAMARGOS 

ALMEIDA  
Não possui (33) 3514-8000 

Av. Presidente Kenedy, 67 - 

Centro - CEP: 39695-000 
eduircamargos@hotmail.com  

Prefeitura Municipal 

de Franciscópolis 
Setor de Endemias 

ARLINDO LOPES DE 

MACEDO 
Lindo (33)988998339 

Comunidade Quebra Coco, 

s/n -  O 17º 54'55.70'' S 

42°2'30.16'' 

vigilancia.franciscopolis@yahoo.com.br 

Fonte: o autor (2018)
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8 aSITUAÇÃO DAS OUTORGAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

Essa atividade consiste na apresentação da situação das outorgas e cobrança pelo 

uso de recursos hídricos dos pontos de captação de água de cada um dos municípios, 

informando a existência ou não, validade, coordenadas geográficas, indicação do 

curso d’água, adimplência, dentre outros dados. 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o 

qual, o poder público outorgante (União, Estados ou Distrito Federal) faculta ao 

outorgado (requerente) o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, 

nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. 

Conforme Art. 1° da Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1913/2013, está 

dispensado de obtenção de outorga de direito de uso de recursos hídricos, contudo 

sujeito a cadastramento no órgão ambiental competente, o núcleo populacional rural 

que se enquadra nas seguintes condições: 

 O núcleo populacional com população inferior ou igual a 600 habitantes, localizado 

em área legalmente definida como rural constituída por um conjunto de edificações 

adjacentes, com características de permanência e não vinculados a um único 

proprietário do solo; e 

 As captações, superficiais e subterrâneas para atendimento do pequeno núcleo 

populacional rural com valores máximo de captação de 1,5 l/s ou volume máximo 

captado de 86.400 l/dia, ressalvando o tempo máximo de captação de 16 

horas/dia. 

Ressalta-se que no mesmo instrumento legal, em seu Artigo 2º, para o núcleo 

populacional rural dispensado de outorga, conforme enquadramento acima, o 

interessado deverá solicitar o cadastramento protocolando no órgão ambiental 

competente o respectivo requerimento. 

De forma complementar, a DN CERH-MG nº 09/2004 determina que, para a área 

referida neste projeto, são consideradas como usos insignificantes: 

 As captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 1 l/s; 

 As acumulações de águas superficiais como volume máximo de até 5.000 m³; 
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 As captações subterrâneas, tais como, poços manuais, surgências e cisternas, 

com volume menor ou igual a 10 m³/dia. 

Cabe ressaltar que os usos insignificantes são dispensados de outorga, mas não de 

cadastro pelo IGAM (Deliberação Normativa CERH-MG nº 09/ 2004). 

Com relação à cobrança pelo uso dos recursos hídricos, segundo a Agência Nacional 

das Água – ANA, a cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de 

um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da 

sociedade civil e do poder público no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica – 

CBHs, aos quais a Legislação Brasileira estabelece a competência de sugerir ao 

respectivo Conselho de Recursos Hídricos os mecanismos e valores de cobrança a 

serem adotados na sua área de atuação.  

Iniciou-se a pesquisa da situação das outorgas e cobrança pelo uso de recursos 

hídricos à medida que os pontos eram verificados em campo, sendo utilizadas, 

primeiramente, as informações disponíveis nos sistemas de consulta do IGAM e da 

ANA. Sendo pouco produtivo o processo de consulta a estes sistemas e por vezes 

incompletas as informações disponíveis, a equipe foi obrigada a rever a metodologia 

buscando alternativas para completar a tarefa. 

Primeiramente tentou-se contato por telefone e por e-mail do IGAM -  

cobranca.agua@meioambiente.mg.gov.br, cadastro.igam@meioambiente.mg.gov.br 

sem qualquer sucesso (Anexo VII). Paralelamente, foram solicitados os certificados 

de outorga e informações sobre a cobrança para a prefeitura e COPASA também por 

telefone e e-mail.  

A Prefeitura Municipal de Franciscópolis esclareceu que apenas o ponto de captação 

002 no Distrito de Antônio Ferreira possui certificado de outorga que é válido até 

13/11/2029. O ponto 003 para abastecimento da Sede possui o Processo 08105 em 

análise técnica no IGAM desde 2011. Os pontos 001 e 004, Distrito de Antônio Ferreira 

e Sede respectivamente, não possuem processo de outorga. O ponto de captação 

005 no Povoado Norete é de uso insignificante, mas não foi formalizado no IGAM. 

A COPASA não se manifestou quanto à cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

nestes pontos, tampouco forneceu cópia dos certificados de outorga. Desta forma, a 

mailto:cobranca.agua@meioambiente.mg.gov.br
mailto:cadastro.igam@meioambiente.mg.gov.br
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equipe técnica da SAMENCO checou as informações recebidas utilizando o Sistema 

Integrado de Informação Ambiental do Estado de Minas Gerais4. 

O Quadro 9 mostra a situação relatada em cada ponto de captação objeto desta etapa 

do Rio Vivo no município de Franciscópolis. 

 

                                            

4 http://www.siam.mg.gov.br/siam/processo/index.jsp 
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Quadro 9 - Situação das Outorgas e Cobrança nos Pontos de Captação 

DADOS AFERIDOS EM CAMPO 

Situação da Outorga 

Situação Cobrança 

Pontos 

SAMENCO 

Prioridade 

SAMENCO 

Coordenadas de Campo 

(UTM) 

Tipo de 

Captação 

Localidade 

Atendida 

Nome da 

Captação 
Em dia 

Não se 

aplica 

Outorga 

ainda em 

análise 

Informação não 

disponibilizada  

001 3 191364,41 8015403,13 Subterrânea 
Distrito de 

Antônio Ferreira 

Antônio 

Ferreira 
Não outorgado       X 

002 3 191368,74 8015106,64 Subterrânea 
Distrito de 

Antônio Ferreira 
Bananal 

Certificado de Outorga 

Portaria 02944/2009 

válido até 13/11/2029 

      X 

003 1 182388,98 8011254,17 Subterrânea Sede Poço Sede 
Em análise técnica 

Processo 08105/2011 
   X    

004 1 179507,28 8011213,27 Superficial Sede 
Córrego 

Taquaral 
Não outorgado       X 

005 2 184363,22 8019127,32 Superficial Povoado Norete 
Córrego 

Norete 

Uso insignificante não 

formalizado 
  X     

Fonte: o autor (2018)
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10 ANEXOS 

Anexo I – Lista de Presença da Reunião com Representantes da Prefeitura 
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Anexo II - Ofício nº 07/2018/CBH-Suaçuí 
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Anexo III – Ofício de Formação da UGP 
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Anexo IV – Fichas de Identificação dos Membros da UGP 
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Anexo V – Ata da 1ª Reunião com a UGP 
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Anexo VI – Registro Fotográfico da 1ª Reunião com a UGP 
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Anexo VII – Comunicação com o IGAM 
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Anexo VIII – Apresentação Inicial 
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