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RESUMO – O presente artigo apresenta os resultados do estudo realizado para o desenvolvimento 
do sistema de gerenciamento de recursos hídricos local para uma área específica de um 
empreendimento industrial de mineração. Para desenvolvimento do sistema, foram estudadas 
diversas fontes, sua disponibilidade hídrica no entorno da área do projeto e, ainda, foram avaliadas 
as demandas necessárias para atendimento ao empreendimento. Em seguida, foram avaliados os 
aspectos técnicos relevantes com vistas à definição das melhores alternativas para captação de água. 
Após a escolha das principais alternativas de suprimento, foram propostos indicadores técnicos para 
avaliação, ao longo de todo o tempo, da disponibilidade hídrica dos mananciais e indicadores 
ambientais, que avaliam o atendimento aos critérios legais estabelecidos no Estado de Minas Gerais 
para a emissão das outorgas de direito de uso de recursos hídricos. Com o uso desses indicadores, 
pôde ser desenvolvido o sistema de gerenciamento, como resultado do estudo, capaz de determinar 
a melhor fonte para captação de água a cada momento, garantindo o suprimento de todas as 
demandas do projeto e o atendimento a todos os critérios legais estabelecidos no Estado.  

ABSTRACT – This paper presents the results of a research that aimed the development of a local 
water management system for a specific area of an industrial mining project. For the development 
of the system, there were studied some sources, its availability in the area of the project and there 
were evaluated the necessary demands for the water supply of the project. Following these studies, 
some technical aspects were considered in order to define the best alternatives for the water use. 
After the choice of the best alternatives, some technical indicators were studied and proposed to 
evaluate, during all the time, the water availability and some environmental indicators were 
proposed to evaluate the legal criteria that are established in the state of Minas Gerais, for the 
analysis of the water use rights. With the use of these indicators, the water use can be managed 
during all the operation period of the project. The result of the study presents the proposed system 
to manage water resources, capable of defining the best source to use each moment in order to 
guarantee the supply of the project demands and attend the legal criteria established in the State.    

Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos, indicadores, sistema de gerenciamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de água para o atendimento às demandas de um empreendimento industrial 

exige o estudo de diversas fontes de disponibilidade hídrica e a consideração de critérios legais 

estabelecidos pela política de recursos hídricos, de forma a não prejudicar outros usos existentes ou 

previstos, bem como manter o escoamento de vazões mínimas residuais para atendimento a 

demandas ecológicas ou ambientais. 

O gerenciamento dos recursos hídricos impõe dois níveis centrais de problemas: por um lado 

tem-se a gestão da oferta de água, visando a sua disponibilização em quantidade e qualidade e, por 

outro lado, as atividades relacionadas à gestão da demanda onde se procura racionalizar e 

disciplinar o uso (Guimarães, 1993). 

Na prática, o processo de gestão dos recursos hídricos revela-se mais complexo que um 

simples balanço hídrico entre a oferta e a demanda e diversos outros critérios devem ser adotados na 

escolha das melhores fontes de disponibilidade a serem utilizadas para um determinado 

empreendimento.  

Além dos aspectos técnicos, devem ser considerados aspectos legais, como os critérios a 

serem seguidos para a obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos, verificando as 

intervenções que deverão ser sujeitas à obtenção dessa autorização. Dentro desse contexto, as fontes 

disponíveis devem ser avaliadas quanto à disponibilidade hídrica e aos outros usos ou usuários 

existentes ou previstos.  

Conforme Castro et al. (2002), existem bacias hidrográficas onde a demanda de água é 

elevada, principalmente em regiões propícias ao desenvolvimento, espontâneo ou provocado por 

programas governamentais, da agricultura irrigada. 

Dessa forma, considerando os aspectos legais referentes aos critérios de outorga estabelecidos 

pela autoridade outorgante e os critérios técnicos para a gestão da demanda e da disponibilidade 

hídrica das fontes locais próximas a um empreendimento, é relevante que cada projeto tenha 

previsto um sistema de gerenciamento de recursos hídricos integrado, monitorando e definindo as 

melhores fontes a serem utilizadas a cada momento. 

Com esse conceito, o presente trabalho apresenta os resultados dos estudos realizados por 

ocasião do desenvolvimento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos local para uma área 

específica de um projeto minerário, com a gestão das fontes e demandas, de forma a garantir o 

suprimento de água necessário, sem afetar a outros usos e seguindo os critérios legais do Estado. 
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2 LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Em Minas Gerais, a lei nº 13.199 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

foi sancionada em 29 de janeiro de 1999. A lei mineira adota os instrumentos de gestão 

estabelecidos na lei federal nº 9.433/97 e ainda, prevê o rateio de custos das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo e a aplicação de penalidades pelo descumprimento da legislação. O 

instrumento da outorga de direito de uso de recursos hídricos revela-se, atualmente, como o mais 

importante na gestão das águas no Estado e é o que é aplicado com maior eficiência. 

Os procedimentos aplicáveis aos processos de outorga em cursos de água de domínio do 

Estado são determinados pelas Portarias Administrativas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

– IGAM nº 010/98 e nº 007/99. Essas Portarias determinam que, até que se estabeleçam as diversas 

vazões de referência a serem utilizadas nas bacias hidrográficas, a vazão de referência adotada em 

todo o Estado de Minas Gerais é a Q7,10 (vazão mínima média de sete dias de duração e dez anos de 

recorrência). As Portarias determinam, ainda, o percentual de 30% da Q7,10 como o limite máximo 

de derivações consuntivas, a serem outorgadas em cada seção da bacia hidrográfica considerada, 

devendo ficar garantidos em todos os casos, fluxos residuais mínimos a jusante equivalentes a 70% 

da Q7,10. No caso de haver regularização do curso de água, com a construção de barragens, e em 

casos de uso prioritário para abastecimento humano, poderá haver autorizações que superem àquele 

limite estabelecido. 

Nesse sentido, todos os estudos realizados e os indicadores propostos consideraram, como 

condição de contorno básica, a necessidade de atendimento aos critérios legais referentes à 

legislação estadual, incluindo as portarias administrativas IGAM. 

 

3 O EMPREENDIMENTO 

O Projeto Minas-Rio trata de um empreendimento de mineração em implantação nos 

municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais. O projeto 

compreende as cavas e o beneficiamento de minério, assim como um mineroduto, responsável pela 

adução da polpa de minério até o porto, localizado em São João da Barra, no Estado do Rio de 

Janeiro. Ao longo do trajeto de adução do mineroduto, será implantada uma estação de 

bombeamento denominada EB2, a ser localizada no município de Santo Antônio do Grama, Minas 

Gerais. Essa estação prevê o uso de água para diversos usos como a selagem de bombas, a água de 

serviço e outros usos sanitários, além das torres de resfriamento. Os próximos subitens desse item 

apresentam as demandas de água dimensionadas para a região dessa estação de bombeamento EB 2. 
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3.1- Água de Selagem 

A água de selagem destina-se à aplicação de uma contra-pressão nas bombas centrífugas de 

forma a evitar o vazamento de polpa. Essa água deve ser fornecida, por gravidade, a partir do 

tanque elevado de estocagem de água fresca, a uma pressão de 200 kPa.  

No total, serão implantadas duas bombas, com vazão de 10m³/h. No entanto, quando a polpa 

tiver sendo bombeada do tanque da EB-2, somente uma bomba funcionará com vazão de 10m3/h. 

Esporadicamente, e por tempo muito pequeno (alguns minutos), a segunda bomba poderá funcionar 

simultaneamente com vazão também de 10m3/h.  

Para evitar danos por erosão ao eixo da bomba de selagem, a água fresca deve ser livre de 

detritos e não deve conter partículas maiores do que 1mm. A faixa de pH deve estar entre 6.0 e 8.0. 

A água será filtrada na Unidade de Filtros de Areia. Após a filtragem a água será enviada ao tanque 

de água de selagem, a partir de onde será bombeada à selagem das bombas de polpa.  

Dessa forma, o uso previsto para a água de selagem é de 10 m³/h por um período de 24 horas 

por dia, totalizando um volume diário de 240 m³. 

 

3.2- Água de Serviço 

Trata-se da água fresca para usos gerais na planta como limpeza das áreas, aspersão de pátios 

e outros usos, devendo ser fornecida, por gravidade, a partir do tanque elevado de estocagem de 

água fresca a uma vazão de 25 m3/h e a uma pressão de 200 kPa.  

O consumo desta água será intermitente foi dimensionado, no projeto, como um volume total 

máximo de 50 m3/dia (2 horas diárias de consumo, em média).  

 

3.3- Água para usos sanitários e torre de resfriamento 

A água potável para usos sanitários e para chuveiros de emergência deve ser fornecida a uma 

vazão instantânea de 12 m³/h e a uma pressão de 400 kPa.  

Além disso, há necessidade de água para abastecimento das torres de resfriamento, devendo 

ser fornecida a uma vazão instantânea de 15 m³/h e a uma pressão de 400kPa.  

Essas demandas também são intermitentes e, para efeitos de balanço de água, foram 

dimensionadas com um consumo diário total de 20 m³/dia, para água potável e água de reposição 

das torres. 
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3.4- Demanda total e condições de reservação 

Em síntese a demanda total de água de reposição necessária por dia corresponde a um volume 

total de 310 m³/dia, conforme distribuição apresentada a seguir e na Figura 1: 

• Água de Selagem - 10 m3/h x 24h/dia = 240 m3/dia. 

• Água de Serviço - 50 m3/dia 

• Água Potável - 20 m3/dia 

 

 

Figura 1 – Demandas de água na área em estudo 

 

Será implementado um tanque elevado com capacidade de 750m³, a partir de onde será 

distribuída como água de selagem, de serviço e potável. Nesses 750m³ está incluída uma reserva de 

incêndio de pelo menos 120 m³. O reservatório será instalado na cota 600m. 

Considerando o tanque elevado como um pulmão para atenuar os picos de consumo, e 

retirando-se a reserva de incêndio, o reservatório foi dimensionado com capacidade para operar o 

sistema durante 48 horas (dois dias), sem necessidade de novo abastecimento.  

 

4 ESTUDOS DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

Para o atendimento às demandas de água do projeto, foram estudadas todas as fontes de 

disponibilidade hídrica no seu entorno, incluindo mananciais localizados em áreas externas ao 

empreendimento. De forma geral, as fontes de disponibilidade estudadas, trataram-se do uso de 

águas subterrâneas, da captação a fio d’água de mananciais próximos ao local do projeto e da 

implantação de barramentos ou aproveitamento de reservatórios existentes.   

Demanda de Água  
Total Diário: 310 m³ 

Água de Selagem 
Q = 10 m³/h 

Tempo = 24 h/dia 
Vol. = 240 m³/dia 

Água de Serviço 
Q = 25 m³/h 

Tempo: Intermitente 
Vol. = 50 m³/dia 

Água Potável 
Q = 12 m³/h 

Tempo: Intermitente 
Vol. = 20 m³/dia 
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Ao final dos estudos, três fontes foram consideradas mais adequadas ao atendimento do 

projeto, a saber: 

• Captação a fio d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama; 

• Captação no reservatório a ser formado pela barragem de emergência; 

• Explotação de águas subterrâneas (poços perfurados ou ainda a perfurar). 

A Figura 2 apresenta o local do projeto e as principais fontes consideradas para o atendimento 

às demandas. 

 

 
Figura 2 – Local do projeto e principais pontos de disponibilidade hídrica verificados no entorno  

4.1- Captação a fio d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama 

Inicialmente, foi estudada a possibilidade de realização de uma captação de água no ribeirão 

Santo Antônio do Grama, em ponto próximo às coordenadas UTM 754.618E e 7.748.839N, locado 

em cota altimétrica de cerca de 530m. 

Nesse ponto, foram realizados estudos de regionalização hidrológica, utilizando-se 

informações de estações localizadas próximas à região de estudo, de forma a obter a vazão Q7,10, 

utilizada pelo IGAM como referência para a emissão das outorgas de direito de uso de recursos 

hídricos no Estado de Minas Gerais. Os estudos realizados calcularam uma vazão Q7,10 

correspondente a 148 L/s (533 m³/h), para uma área de drenagem de 41,53 km², no local do ponto 

em estudo. 
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Conforme critério legal estabelecido pela Portaria Administrativa IGAM n° 010/1998, o 

percentual possível de ser outorgado em uma bacia hidrográfica para todos os usuários corresponde 

a 30% da vazão de referência Q7,10, o que equivale a 44 L/s (158 m³/h) no ponto de captação 

estudado. 

Continuando os estudos, foi pesquisada em dados secundários e avaliada em campo, a 

existência de outros usuários na bacia hidrográfica do ribeirão Santo Antônio do Grama a montante 

ou a jusante do ponto estudado. A montante do ponto previsto o uso existente de água trata apenas 

da dessedentação de cabeças de gado no próprio ribeirão, não correspondendo a grandes demandas 

para a redução da disponibilidade hídrica. Além disso, não há outros usuários a montante 

outorgados pelo IGAM.  

A jusante, foram verificados dois usuários, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA, para abastecimento da cidade de Santo Antônio do Grama e a Companhia Agrícola 

Pontenovense, com uso industrial. As demandas calculadas e verificadas nas outorgas do IGAM 

para esses usuários levaram à redução da disponibilidade hídrica a fio d’água para outorgas no 

ponto avaliado para a captação do projeto para 31 L/s (112 m³/h). 

Com essa definição, foram avaliados estudos econômicos, que levaram à proposição de uma 

captação a fio d’água de 40m³/h (0,011m³/s) nesse ponto do ribeirão, por um período de 8 horas por 

dia, totalizando um volume diário de 320 m³ a serem captados. 

 

4.2- Captação no reservatório a ser formado pela barragem de emergência 

Dentre as fontes possíveis de captação de água no entorno do projeto, foi estudada a 

viabilidade de uso de um reservatório a ser formado pela barragem de emergência. Essa barragem já 

será construída e deverá manter um volume mínimo de 100.000m³ de água, necessário a uma 

possível descarga para a seção 2 do mineroduto, em caso de emergência, por motivo de parada do 

sistema. Por outro lado, o mesmo reservatório deve manter um volume de espera, para receber até 

duas descargas de toda a polpa contida em toda a seção 1 do mineroduto, considerado em torno de 

150.000 m³. 

Considerando-se que o reservatório tem um volume total de cerca de 290.000 m³, pode ser 

estudada a possibilidade de uso de um volume de até 40.000m³ para regularização de vazões, 

gerando alguma disponibilidade hídrica para os usos na área. No entanto, por se tratar de um 

reservatório a ser construído com a finalidade de atendimento a emergência, essa disponibilidade 

hídrica pode ser considerada com prioridade mais baixa, caso não haja a possibilidade de uso de 

outras fontes. 
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Nesse sentido, foi realizado estudo de regularização de vazões do córrego barrado, com o 

objetivo de verificar os volumes necessários de reservação e as vazões regularizadas. Os estudos 

realizados consideraram a necessidade de manutenção de vazão mínima correspondente aos 70% de 

Q7,10 e verificaram os volumes úteis para regularizar diferentes vazões. Para isso, foi realizada 

simulação de balanço hídrico e operação do reservatório, com base no período histórico com 

informações meteorológicas na região, considerando as entradas e saídas no reservatório, conforme 

apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Variáveis de entrada e saída no reservatório 

 

Ao final dos estudos, foi verificado que, com o volume útil disponível, resguardando-se o 

volume mínimo a ser reservado e o volume de espera necessário, é possível regularizar vazão 

suficiente para atender a uma demanda diária total correspondente ao volume de 120 m³, com um 

volume útil de 25.000m³. Nesse sentido, foi definida como possível a captação de uma vazão de 20 

m³/h por um período de 6 horas por dia, para atender a demandas de água locais. Para isso, o 

reservatório deverá ter seus volumes monitorados ao longo de todo o tempo, sendo mantidos entre 

as cotas de 577,0 e 578,0m, suficientes para manter o volume mínimo necessário e, ainda, o volume 

de espera para atendimento a emergências. 

 

4.3- Explotação de águas subterrâneas 

A terceira fonte avaliada para abastecimento da área corresponde ao uso de águas 

subterrâneas, advindas de poços perfurados na área. Foram perfurados quatro poços no entorno da 

região do projeto em locais estudados de forma a não terem influência entre eles. Em seguida, 

foram desenvolvidos os respectivos testes de bombeamento, com o objetivo principal de verificar as 
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vazões possíveis de serem captadas de forma sustentável. Os resultados principais dos testes de 

bombeamento e dos estudos de disponibilidade realizados nos poços são apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Principais informações dos poços perfurados 
Poço Vazão (m³/h) Profundidade NE (m) 

1 10,85 30,2 
2 2,51 62,0 
3 3,05 53,5 
4 1,00 ND 

Obs.: ND = Informação não disponível 
 

As cotas altimétricas dos quatro poços variam entre 530 e 540 m. Com os quatro poços sendo 

utilizados juntos, a vazão total disponível para captação é de 17,4 m³/h e o período de captação 

máximo diário é de 16 horas, totalizando um volume de cerca de 280 m³. Esse volume não é 

suficiente para atender à demanda total do empreendimento.  

Para atingir à demanda diária total necessária de 310 m³ apenas com a explotação de águas 

subterrâneas, haveria a necessidade de perfuração de novos poços ou ampliação do tempo de 

bombeamento. No entanto, considerando a disponibilidade de outras fontes, como a captação a fio 

d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama e na barragem, não há tal necessidade.    

Dos quatro poços disponíveis, três deles apresentam pequenas vazões disponíveis, variando 

entre 1,0 e 3,0 m³/h, sendo que apenas um foi considerado viável para dar apoio às demandas do 

projeto, sendo ele o poço 1, com vazão de 10,85m³/h. 

 

4.4- Disponibilidade hídrica local 

 

Em síntese, as três principais fontes de água disponíveis referem-se à captação a fio d’água no 

ribeirão Santo Antônio do Grama, na barragem de emergência e no poço 1. A disponibilidade 

hídrica total avaliada e considerada disponível foi de 615 m³ por dia, garantindo o atendimento à 

demanda local. A Figura 4 apresenta o resumo das disponibilidades hídricas verificadas nos três 

pontos e o total resultante.  
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Figura 4 – Disponibilidade hídrica nas três fontes avaliadas 

 

5 PROPOSIÇÃO DE INDICADORES E SISTEMA DE MONITORAMENTO 

Continuando os estudos realizados, de acordo com as fontes disponíveis e as demandas de uso 

da água na área, foram desenvolvidos e propostos indicadores referentes ao uso da água e que 

devem ser verificados ao longo do tempo, dando suporte à avaliação da melhor fonte de uso da água 

a cada momento. Essa avaliação dos indicadores deve ser constante, sendo necessária a implantação 

de um sistema de monitoramento, com o objetivo de proporcionar o melhor atendimento às 

demandas da área.   

Nos itens a seguir, são apresentados os indicadores desenvolvidos e propostos, bem como 

suas formulações matemáticas e o sistema de monitoramento. Todos os indicadores propostos têm 

seus resultados obtidos por meio de expressões de cálculo, de forma a poderem ser obtidos ao longo 

de todo o tempo e para possibilitarem a avaliação do uso da água local. 

 

5.1- Captação escoada no ribeirão Santo Antônio do Grama em relação à mínima legal 

 
De acordo com os critérios legais estabelecidos no Estado de Minas Gerais, a vazão máxima 

outorgável em um determinado curso de água corresponde a 30% de Q7,10, de forma a ser mantida 

uma vazão mínima a jusante equivalente aos 70% de Q7,10.  

A vazão Q7,10 calculada nos estudos realizados é de 148 L/s (533 m³/h) e os 70% 

correspondem a 104 L/s (373m³/h). Nesse sentido, foi proposto o primeiro indicador tratando da 

avaliação da vazão escoada no ponto de captação a ser instalado, de forma a manter a captação 

dentro dos critérios legais.  

Considerando que a captação a ser realizada corresponde a 11 L/s (40m³/h), a montante do 

ponto a ser instalado, devem ser mantidas vazões mínimas superiores a 115 L/s (413 m³/h). 

Para isso, deve ser instalada uma estação fluviométrica, com observação diária das cotas de 

escoamento. Caso seja verificado o escoamento de vazões inferiores à estabelecida mínima legal, 

Disponibilidade Hídrica 
Total Diária: 615 m³ 

Ribeirão Sto 
Antônio do Grama 

Q = 40 m³/h 
Tempo = 8 h/dia 

Vol. = 320 m³/dia 

Águas Subterrâneas 
Poço 1 

Q = 10,8 m³/h 
Tempo = 16 h/dia 
Vol. = 175 m³/dia 

Reservatório Barragem 
Emergência 
Q = 20 m³/h 

Tempo = 6 h/dia 
Vol. = 120 m³/dia 
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deve ser reduzida ou interrompida a captação nesse curso de água, para manter de acordo com o 

critério mínimo legal. Nessas ocasiões, devem ser acionadas as outras fontes de captação.  

Considerando o monitoramento de vazões a montante do ponto de captação, o cálculo do 

indicador deve ser realizado da seguinte forma: 

1481
escQ

I =  

Em que: 

Qesc = vazão escoada no ribeirão, a montante do ponto de captação (L/s). 

Uma vez que a vazão Q7,10 calculada para o ponto corresponde a 148 L/s, esse indicador, 

normalmente, terá valores superiores a 1,0, podendo ser inferior nos períodos mais secos do ano, 

nos quais deve-se ficar atento para os valores observados de vazão.  

No caso de vazões inferiores a 115 L/s, o indicador deverá assumir valores inferiores a 0,78, 

levando à necessidade de redução do valor captado, necessitando do uso de outras fontes 

disponíveis de captação. 

 

5.2- Nível dinâmico do poço 1 em relação ao observado no teste de bombeamento 

Outro indicador proposto para ser avaliado ao longo do tempo trata do nível dinâmico do 

aqüífero no local do poço 1. O teste de bombeamento realizado verificou um nível estático de 4,0 m 

e um nível dinâmico de 30,23 m, com um rebaixamento de 26,23m para a vazão explotada 

10,85m³/h. 

Nesse sentido, ao longo do período de operação do poço, deve ser monitorado o seu nível 

dinâmico para a vazão de bombeamento dimensionada. O nível dinâmico deve ser mantido em 

níveis próximos do verificado no momento do teste de bombeamento. A freqüência do 

monitoramento deve ser semanal no princípio, podendo ser ampliada para quinzenal ou mensal, 

caso não sejam observadas alterações sensíveis. 

Em função dos valores obtidos durante o teste de bombeamento realizado e o tempo de 

recuperação do poço, que em duas horas após o término do teste recuperou o seu nível estático, foi 

estimada uma variação considerada possível de seu nível dinâmico ao longo do tempo. Nessa 

estimativa inicial, considera-se que o rebaixamento do nível dinâmico em valor superior a 20% do 

valor original poderia comprometer o sistema de bombeamento instalado. Nesse sentido propõe-se 

que o cálculo do indicador seja realizado pela seguinte expressão: 

23,302
dinamNA

I =  
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Em que: 

NAdinam = Nível da água dinâmico do poço (em m). 

O cálculo desse indicador deve resultar em valores próximos de 1,0, não apresentando 

variações importantes. No caso de variações do nível dinâmico superiores a 20%, que levem o 

indicador a valores superiores a 1,2, considera-se que essa captação deve ser suspensa. 

 

5.3- Volume acumulado de água na barragem de emergência 

O terceiro indicador proposto no sistema de gerenciamento e que deverá ser avaliado ao longo 

do tempo trata do volume acumulado na barragem de emergência e pode ser obtido a partir da cota 

do nível da água (NA).  

Para a sua manutenção com o volume de 100.000m³, a cota operacional é de 577,0m e para o 

volume de cerca de 125.000m³, a cota é de 578,0m. Dessa forma, sua operação poderá ser realizada 

entre essas cotas, devendo ser avaliado como um indicador de boa operação e manutenção com suas 

funções de emergência.  

Para isso, devem ser instaladas réguas às margens da barragem, de forma a manter a sua cota 

operacional, liberando água a jusante nos momentos de cheia e retendo água nos momentos de seca. 

Com base nas cotas limites a serem verificadas no sistema de monitoramento e na curva cota-

volume do reservatório, pode ser obtido o volume reservado a cada dia pelo barramento. Propõe-se 

que o indicador seja, então, calculado, da seguinte forma: 

000.1003
acumV

I =  

Em que: 

Vacum = Volume acumulado no reservatório (m³). 

O valor obtido para esse indicador deve ser sempre mantido próximo de 1,0. No caso de 

valores abaixo de 1,0, devem ser reduzidas as vazões escoadas a jusante, acumulando maiores 

volumes. Para valores superiores a 1,2, devem ser liberadas descargas a jusante, de forma a reduzir 

o volume acumulado. Vale ressaltar as captações a serem realizadas nesse reservatório são possíveis 

apenas durante o período em que o reservatório estiver com volume superior a 100.000m³, uma vez 

que esse volume mínimo deve ser mantido para situações de emergência. 

 

5.4- Volume diário consumido 

Dentre os indicadores propostos, é importante a avaliação do volume diário captado e 

consumido na área. Nesse sentido, propõe-se um indicador referente à relação entre o volume 

previsto de projeto, totalizando 310 m³/dia e o volume efetivamente consumido ao longo do tempo.   
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Para essa avaliação, serão instalados equipamentos de monitoramento como hidrômetros e 

horímetros na tubulação de adução das águas de cada sistema de captação para o reservatório de 

água bruta.  

A cada dia deve ser verificado o volume total consumido, que deve ser utilizado para o 

cálculo do indicador, a ser realizado da seguinte forma: 

3104
consV

I =  

Em que: 

Vcons = Volume total diário consumido na área da EB 2, em m³. 

Devem ser buscados valores inferiores a 1,0 para este indicador. Valores superiores a 1,0 

podem indicar um excesso de perdas no local ou um consumo excessivo de água, superior ao 

estimado em projeto. Caso sejam verificados valores superiores a 1,0 por um longo período, devem 

ser reavaliadas as demandas da área, uma vez que podem ter sido subestimadas ou o processo pode 

estar com perdas em excesso. 

5.5- Resumo dos indicadores propostos  

 

A Tabela 2 apresenta os indicadores propostos e as variáveis que devem ser monitoradas para 

sua avaliação ao longo do tempo. 

 

Tabela 2 – Indicadores propostos, variáveis e limites de avaliação 
Indicador Expressão Variáveis Limites de avaliação 

I1 
1481

escQ
I =  

Qesc = Vazão escoada no 
ribeirão a montante da 

captação (L/s) 

I1 ≥ 1,0 → OK 
1,0 > I1 ≥ 0,78 → Atenção 
0,78 > I1 → Reduz captação 

I2 23,302
dinamNA

I =  NAdinam = Nível da água 
dinâmico do poço (m) 

I2 ≤ 1,2 → OK 
I2 > 1,2 → Reduz tempo de 
captação 
 

I3 
000.1003

acumV
I =  

Vacum = Volume 
acumulado no 

reservatório (m³) 

I3 > 1,2 → Libera descargas a 
jusante 
1,0 ≤ I3 ≤ 1,2 → Possível ser 
realizada captação 
I3 < 1,0 → Reduz descarga a 
jusante 

I4 
3104

consV
I =  

Vcons = Volume total 
diário consumido na área 

(m³) 

I4 ≤ 1,0 → OK 
I4 > 1,0 → Possível excesso de 
perdas ou necessidade de 
reavaliação das demandas 
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6 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Com base nas informações apresentadas nos itens anteriores, das três fontes de suprimento 

possíveis, pode ser verificado que a única suficiente para atender, sozinha, às demandas da Estação 

de Bombeamento, estimadas em um volume diário de 310 m³, corresponde à captação a fio d’água 

do ribeirão Santo Antônio do Grama.  

O reservatório formado pela barragem de emergência atende a um volume diário de cerca de 

120 m³, não sendo suficiente para a totalidade das demandas. Da mesma forma, os poços não são 

suficientes para atender à demanda total. 

Dessa forma, para a proposição do sistema de gerenciamento de recursos hídricos e 

atendimento às demandas de água da Estação de Bombeamento, foram avaliadas as seguintes 

informações: 

 

• Vazões disponíveis e períodos de bombeamento diários em cada uma das fontes (captação a 

fio d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama, no reservatório da barragem e em cada um 

dos poços); 

• Cotas de instalação de cada um dos sistemas de bombeamento; 

• Critérios legais de disponibilidade hídrica para outorgas; 

• Volume total diário de demandas; 

• Cota do reservatório elevado de água bruta de 750 m³; 

• Alturas geométricas e manométricas de bombeamento de cada um dos pontos para o 

reservatório elevado. 

 

Ao final da análise, as seguintes considerações foram efetuadas: 

a) A única fonte suficiente para atender à totalidade da demanda diária corresponde à captação 

a fio d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama; 

b) A fonte com menor altura geométrica de bombeamento corresponde à captação no 

reservatório de emergência e, em seguida, o ribeirão Santo Antônio do Grama. Os poços 

demandam maior altura de bombeamento; 

c) A finalidade principal das águas da barragem é de uso em situação de emergência, mantendo 

volume para descargas a jusante e, ainda, volume de espera para situações em que houver a 

necessidade de armazenar a polpa constante no mineroduto na área a montante; 

d) O reservatório de água bruta deve ser mantido cheio, podendo, ainda, dar segurança para 

atendimento às demandas da área por um período de dois dias. 
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Sendo assim, com base nas avaliações e considerações realizadas, foi proposta a ordem de 

prioridades entre as fontes disponíveis de água, conforme apresentado a seguir: 

1. Captação a fio d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama; 

2. Captação no poço 1, com vazão de 10,8 m³/h, fazendo sua ligação ao reservatório de água 

bruta e ao sistema de água para abastecimento das demandas de consumo humano 

(excluindo-se a água potável).  

3. Captação no reservatório da barragem de emergência. 

 

A captação no ribeirão Santo Antônio do Grama foi definida como a prioritária, em função de 

atender à demanda total da área, não ter outros usos autorizados a montante e ter menor custo de 

bombeamento em relação aos poços. 

Dessa forma, a melhor fonte escolhida para ser utilizada no abastecimento local é a captação a 

fio d’água no ribeirão Santo Antônio do Grama. Essa fonte de captação é suficiente para 

atendimento à totalidade das demandas locais e está dentro dos critérios legais estabelecidos pelo 

IGAM.  

De toda forma, considerando que podem ocorrer situações de escassez extrema, foram 

consideradas e definidas as outras fontes alternativas para uso nesses momentos. Em situações de 

escassez extrema, em que a vazão do ribeirão a jusante da captação seja reduzida a valores abaixo 

do correspondente a 70% da Q7,10, ou que haja necessidade de manutenção de alguma vazão mínima 

para atender a outros usos a jusante, deve ser utilizada a captação de águas subterrâneas do poço 1, 

como complementação. Essa situação ocorre quando o indicador I1 tiver seu valor reduzido a 

valores inferiores a 0,78. Nesses casos, a captação do ribeirão pode ser reduzida, sendo a demanda 

total complementada pelo poço 1. 

Finalmente, foi definida uma terceira alternativa em termos de prioridade, a captação na 

barragem de emergência. Essa fonte foi definida como terceira alternativa uma vez que a finalidade 

da construção da barragem é o uso como emergência para o mineroduto. Dessa forma, suas águas 

devem ser utilizadas no processo apenas nas situações em que não seja verificada outra fonte 

disponível na região, ou seja, caso as águas do córrego estejam abaixo das vazões mínimas 

disponíveis e caso o poço 1 indique algum problema ou o aumento excessivo de seu nível dinâmico, 

impossibilitando o seu uso, com o indicador I2 apresentando valores superiores a 1,2. 

Nessa situação de uso das águas da barragem de emergência, deve ser verificado por meio do 

indicador I3, podendo ser usadas suas águas enquanto o indicador apresentar valor superior a 1,0. 

Na situação em que o volume reservado nessa barragem for inferior a 100.000 m³, deve ser 

interrompida essa captação, utilizando-se apenas a do ribeirão Santo Antônio do Grama. Nesse 

momento, caso o indicador I1, ainda mantenha valor inferior a 0,78, devem ser verificados possíveis 
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usuários a jusante que serão afetados e devem ser executadas medidas mitigadoras, atendendo às 

suas demandas.  

Considerando as avaliações realizadas, as prioridades definidas e a legislação de recursos 

hídricos, foram estabelecidos indicadores, apresentados no item anterior, que devem ser 

monitorados ao longo do tempo, para a determinação das fontes de água utilizadas a cada dia. A 

Figura 5 apresenta o fluxograma resultante do sistema de gerenciamento de recursos hídricos 

proposto para a área, utilizando-se dos indicadores avaliados ao longo do tempo. 

 
 
 

Figura 5 – Fluxograma de uso da água no local, de acordo com o sistema de gerenciamento de 
recursos hídricos proposto 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo visou apresentar os resultados dos estudos realizados e o desenvolvimento 

de um sistema de gerenciamento do uso da água local para um empreendimento a ser implantado. 

Para isso, foram avaliadas as demandas previstas e os pontos de disponibilidade hídrica dentro 

da área de projeto. O princípio básico do sistema é o de garantir o atendimento às demandas locais 

por meio da melhor fonte verificada na região, considerando a avaliação de indicadores técnicos e 

legais e, durante todo o tempo, manter alternativas de suprimento, para situações de escassez ou 

necessidade.  

A demanda total prevista na área é de 310 m³ por dia, referente à água de selagem, de serviço 

e de consumo humano. 

O sistema previsto considera três fontes possíveis, envolvendo uma a fio d’água em um 

ribeirão, uma direta em um reservatório a ser construído para a barragem de emergência e o uso de 

um poço tubular profundo. 

Da forma como foi previsto o sistema, a fonte prioritária refere-se à captação do ribeirão 

Santo Antônio do Grama, que atende à demanda total da área com apenas 8 horas de uso. Foram, 

ainda, previstas duas fontes alternativas, para situações de escassez ou problemas no bombeamento 

do ribeirão, garantindo assim, o atendimento às demandas locais durante todo o tempo. 

Finalmente, considerando que a captação no ribeirão atende à demanda total com o uso por 

um período de apenas por oito horas por dia, o sistema proposto e a avaliação dos indicadores ao 

longo do tempo será relevante para avaliar a possibilidade de ampliação dos usos no local, caso 

necessário, aumentando-se o regime de operação diária, mantendo-se as outras fontes, como 

alternativas. 
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