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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo elaborar e fazer o uso efetivo de produtos cartográficos básicos e interpretativos como forma de contribuição direta no processo de gestão

ambiental e dos recursos hídricos da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bocaina, que se insere na área de abrangência do Comitê das Sub-bacias Hidrográficas dos Afluentes

Mineiros do Médio Rio Grande (CBH-GD7). Possui uma área de 457,9 km² e situa-se na região central do município de Passos-MG. A metodologia utilizada no trabalho envolve a

estruturação de uma Base de Dados Digital Georreferenciada com informações extraídas do Banco de Dados do Projeto Grande Minas, contendo mapas sobre os meios físico,

biótico e socioeconômico; a análise e tabulação dos aspectos legais da área de estudo e produção de uma carta derivada que destaca os terrenos que apresentam maior

predisposição à alterações diretas nos recursos hídricos relacionados aos aspectos abordados nos documentos legais; e, por fim, a elaboração de uma carta final baseada na

proposta descrita por Rodrigues e Mendiondo (2013), a Water Footprint, ou “pegada hídrica”, que apresenta uma inter-relação entre a demanda hídrica, a disponibilidade hídrica e

ao potencial de poluição difusa ou pontual das águas, definidas respectivamente como: WF azul, WF verde e WF cinza. A demanda hídrica mostrou-se mais relevante em 10

unidades ambientais (UAs), das 48 unidades da sub-bacia, determinada pelo alto número de captações superficiais e/ou subterrâneas. Com relação à disponibilidade hídrica,

apenas 5 UAs sobressaem, por apresentarem um elevado índice de cobertura florestal ou por apresentar índices hidrológicos mais favoráveis. Com relação ao potencial de

poluição, destacam-se 16 UAs pelo alto número de atividades poluidoras ou por apresentarem atividades agropecuárias intensivas. A carta final discrimina 24 unidades

ambientais como altamente relevantes e que deverão ser objeto de ações prioritárias no processo de gestão hídrica da sub-bacia hidrográfica.
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