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ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Diretoria de Planejamento e Regulação

 

O�cio Circular IGAM/DPLR nº. 1/2020

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020.

Ao(À) Sr(a).:

Usuários da bacia do Córrego Rico

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu – SF9

Assessoria de Comunicação do Sisema

Unidade Regional de Gestão das Águas Noroeste – Urga Nor

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

  

Assunto: Suspensão de Uso - Córrego Rico - Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu 

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1320.01.0127280/2019-57].

  

 Prezados,
 
Considerando a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Polí�ca Estadual

de Recursos Hídricos e dá outras providências;
 
Considerando que, de acordo com o art. 2º da Lei nº 13.199/99, a Polí�ca Estadual de

Recursos Hídricos visa a assegurar o controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso da água e de sua
u�lização em quan�dade, qualidade e regime sa�sfatórios;

 
Considerando que o art. 20 da Lei 13.199/99 prevê que a outorga de direito de uso de

recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em defini�vo ou por prazo determinado, nas
seguintes circunstâncias, entre outras: necessidade premente de água para atender a situações de
calamidade, inclusive as decorrentes de condições climá�cas adversas e necessidade de se prevenir ou
fazer reverter grave degradação ambiental;

 
Considerando o disposto na Nota Técnica nº 30/IGAM/GEMOQ/2019, que iden�ficou que o

Córrego Rico apresenta valores elevados de arsênio, sobretudo no trecho localizado a jusante do município
de Paracatu cujos valores chegam a ultrapassar os limites legais em 100 vezes;

 
Considerando que a nota técnica supracitada destaca que o arsênio apresenta elevada

toxidez para a biota e população humana e informa que considerando o princípio da precaução e proteção
à saúde, o trecho do córrego Rico avaliado não está apto para os usos estabelecidos para águas de Classe
2, quais sejam, abastecimento para consumo humano após tratamento convencional; recreação de
contato primário; irrigação; aquicultura e a�vidade de pesca;

 
Considerando que o Igam, com o intuito de verificar como ocorre o comportamento do

arsênio no ambiente, acrescentou as análises de arsênio dissolvido na água superficial e teores de metais
e arsênio nos sedimentos de fundo do rio em duas estações de monitoramento de qualidade da água
localizadas no córrego Rico localizadas no município de Paracatu, a par�r do primeiro trimestre de 2020;
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O Igam editou a Portaria nº 09, de 07 de fevereiro de 2020, definindo a Suspensão
Temporária, por 5 anos, das outorgas de direito de uso de recursos hídricos no Córrego Rico e a sua bacia
de contribuição.

 
 Conforme disposto no art. 1º da Portaria IGAM nº 09/2020:
 

 Art. 1º Ficam suspensas temporariamente, pelo período de 05 (cinco) anos, a
contar da data de publicação desta Portaria, os atos autoriza�vos de uso dos
recursos hídricos relacionadas nos Anexos A e B desta Portaria.
Parágrafo Único - O não cumprimento da suspensão temporária a que se refere
o caput ensejará a suspensão total do direito de uso de recursos hídricos conferido
ao infrator, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação vigente.
 

Além disso, conforme disposto no art. 2º da Portaria IGAM nº 09/2020: 
 

Art. 2º Ficam temporariamente suspensas, pelo período de 05 (cinco) anos, a
contar da data de publicação desta Portaria, as emissões de novos atos
autoriza�vos de uso de recursos hídricos localizadas no Córrego Rico e a sua bacia
de contribuição, cujas finalidades estejam incompa�veis com a Classe 2.
§ 1° - O disposto no caput não se aplica aos pedidos de renovação e re�ficação.
§ 2° - A emissão dos atos previstos no § 1° não revoga a suspensão temporária
estabelecida no art. 1º.
 

Diante do exposto: 

1. Comunicamos aos Usuários a montante da bacia do Córrego (Anexos A e B) para que
promovam imediatamente a suspensão suas captações;

2. Solicitamos apoio do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu – SF9, para promover a
divulgação da Portaria nº 09, de 07 de fevereiro de 2020, e seus efeitos;

3. Solicitamos apoio da Assessoria de Comunicação do Sisema, para promover a divulgação da
referida Portaria e seus efeitos; 

4. No�ficamos a Unidade Regional de Gestão das Águas Noroeste – Urga Nor sobre a suspensão de
emissão de novas outorgas no Córrego Rico e a sua bacia de Contribuição; 

5. Solicitamos apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD, para no�ficação da Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste – SUPRAM
NOR sobre a suspensão de emissão de novas outorgas no Córrego Rico e a sua bacia de
Contribuição, bem adoção de providências necessárias a realização de ações de fiscalização para
garan�r o efe�vo cumprimento dos efeitos da Portaria Igam nº 09/2020 e de ações de
acompanhamento dos empreendimentos (regulares e irregulares) localizados na área de
contribuição da bacia do Córrego Rico, com vistas a avaliar os respec�vos sistema de controle
ambiental.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
 
Atenciosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por Marilia Carvalho de Melo, Diretor(a) Geral, em
17/02/2020, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11597419
e o código CRC A162785B.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1320.01.0127280/2019-57 SEI nº 11597419

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

