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Bacia do Rio São Francisco

Fonte:CBHSF



Unidades de Planejamento - MG

Fonte: IGAM/Portal dos Comitês



Fonte: IGAM/Portal dos Comitês



CBH Jequitaí Pacuí

 Bacia Jequitaí: Bocaiuva, Buenópolis, Claro dos Poções, Engenheiro

Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí, Joaquim Felício, Lagoa dos Patos,

São João da Lagoa e Várzea da Palma.

Nº Municípios População Área km

26 620 mil hab. 25.129 km



 Bacia Pacuí: Brasília de Minas, Campo Azul,

Coração de Jesus, Ibiaí, Mirabela, Montes Claros,

Ponto Chique, São João do Pacuí e Ubaí.

 Trecho do São Francisco: Buritizeiro, Lassance,

Pirapora, Icaraí de Minas, Luislândia, Três Marias e

São Gonçalo do Abaeté.



Abastecimento de Montes Claros
Barragem do Rio Juramento

Fonte: Daniel Versiane



Escassez hídrica em Montes Claros

 A barragem do Rio Juramento é responsável por 65% do abastecimento da

cidade e 35% fica a cargo do Sistema Lapa Grande. No mês setembro, a

Barragem de Juramento atingiu 20% de sua capacidade, o mais baixo nível

desde que foi construída.

 Além da perfuração de poços tubulares, como medida paliativa, a Copasa

aumentou o racionamento para 30 horas.

 A solução apresentada pela Copasa para evitar o colapso no abastecimento é

a captação no Rio Pacuí, município de Coração de Jesus, a 56 km de

distância de Montes Claros.



Rio Pacuí e abastecimento em Montes Claros



Rio Inhauma

Principal afluente  do Rio Pacuí , praticamente seco.  



Reinvindicação de Moradores

250 pessoas fizeram um protesto em

frente ao canteiro de obras da

adutora da COPASA no Rio Pacuí.



Captação no Rio Pacuí

 Orçada em R$ 135 milhões, a previsão é de que a

captação no manancial tenha início em agosto de 2018;

 A licença ambiental emitida pelo IGAM condiciona

que a Copasa poderá captar até 345 litros/s, mas com a

obrigação de manter vazão mínima de 399 litros/s;



Captação no Rio Pacuí

 A Copasa apresentou defesa contra a ação judicial

apresentada pelo Ministério Público contra a captação.

“O argumento da ação é que seria feita uma

transposição de bacia. E na verdade, é apenas uma

captação direta, voltada para o abastecimento

humano, que, pela Constituição Federal, deve ser

priorizado” (Defesa da Copasa).



Projeto Barragem Congonhas

 Há 15 anos foi anunciada a construção da barragem do Rio

Congonhas (obra federal, projetada para o município de

Itacambira) para atender a necessidade de abastecimento

de água de Montes Claros. Porém, até hoje a obra, orçada

em R$ 400 milhões não ocorreu;

 Se ocorresse a liberação de recursos agora, a barragem só

ficaria pronta em 8 a 10 anos;



Projeto Hidroagrícola do Jequitaí



Captação no Rio São Francisco

 Apontado pela Copasa como uma alternativa mista e a médio prazo. O
plano da Companhia é instalar 146 quilômetros de tubulação, no
município de Ibiaí, com investimentos previstos da ordem de R$ 323
milhões.



Notícias 

 Conselheiros do CBH Jequitaí, Pacuí e convidados reuniram-se em 29/09/2017, para
avaliarem a captação emergencial no Rio Pacuí e o risco de rompimento eminente da
barragem da Caatinga, localizada no distrito de Engenheiro Dolabela, município de
Bocaiuva.



Notícias 

1ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica Jequitaí /

Pacuí e Trecho do São Francisco em 30/06/2017. Captação de

Água do Rio Pacuí para o abastecimento de Montes Claros foi a

pauta prioritária.



Notícias

Reunião Extraordinária no dia 12/05/2017, para discutir a captação de água no Rio Pacuí

para o abastecimento de Montes Claros. Estiveram presentes os Prefeitos Roberto Mota Dias

e José Raul Reis de Coração de Jesus e Lagoa dos Patos, respectivamente, ribeirinhos,

usuários e de diversos municípios da Bacia do Pacuí e o Superintendente Regional Norte da

COPASA, Roberto Luiz Botelho.



Notícias

 A crise hídrica que atinge o município de Montes Claros foi discutida em uma
audiência pública nesta quinta-feira (23/03/2017. A discussão foi realizada na sede
da Câmara Municipal, onde participaram representantes da prefeitura, da Copasa, da
Polícia Militar e representantes da sociedade civil organizada.



Notícias

Audiência Pública ALMG em 26/09/2017 - Políticos e líderes comunitários

criticam barragem do Pacuí. Projeto é solução da Copasa para falta de água em

Montes Claros, mas municípios vizinhos temem prejuízo.



Obrigado!
William César Ireno

williamireno@yahoo.com.br


