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RESUMO --- Transcorrida a primeira década desde a criação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, o estágio de implantação da gestão de recursos hídricos nas unidades da federação é, de 
forma geral, ainda incipiente, necessitando de ações de fortalecimento das instituições. Em várias 
unidades, a Política Estadual de Recursos Hídricos e respectivos instrumentos de planejamento 
encontram-se numa etapa preliminar de implantação e pouco difundida na sociedade, carecendo 
ainda, de sistemas de informações, redes de monitoramento e bases cartográficas adequadas. Esse 
quadro dificulta a gestão integrada e sustentável de recursos hídricos, sobretudo pelo estágio ainda 
primário de articulação interinstitucional entre governos federal e estaduais e ainda limitações 
orçamentárias. Nesse cenário, faz-se necessária a participação de governos e usuários, como forma 
de promover a gestão compartilhada e o uso múltiplo, integrado e ordenado dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. No presente artigo, apresenta-se como exemplo o caso do Complexo 
Ponta da Madeira, Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte-Sul, iniciativa pioneira na implantação 
de um sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, importante contribuição para a 
sistematização do uso racional e sustentável da água no ambiente industrial. 

ABSTRACT --- After the first decade since the establishment of Brazilian National Water 
Resources Policy, the stage of water resources management implementation in states is, in general, 
still incipient, requiring actions for institutions strengthening. In several units, the State Water 
Resources Policy and its instruments of planning are considerated at a preliminary stage of 
implantation and less widespread in society, still lacking in information systems, network 
monitoring and mapping appropriate bases. This situation makes the integrated and sustainable 
water resources management a hard task, particularly because of the preliminary articulation stage 
between the federal and state governments and also budgetary constraints. In this scenario, the 
participation of governments and users is necessary to promote shared and multiple use 
management, integrated and orderly of surface and underground water resources. This paper 
presents the case of Ponta da Madeira Complex, Carajás and North-South Railways, pioneering 
initiative in the implementation of an integrated water resources management, as an important 
contribution to the rational and sustainable use of water systematization in the industrial 
environment. 
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1- INTRODUÇÃO 

Face às suas características de recurso natural renovável, porém finito, sujeito a múltipla 

utilização, impõe-se a necessidade de implantação de mecanismos de gerenciamento dos recursos 

hídricos, por parte das entidades que detém a titularidade das águas. No caso brasileiro, todas as 

águas são de domínio dos Estados ou da União, cabendo a esses a regulamentação do setor. Ocorre 

que na maioria dos estados brasileiros a organização institucional encontra-se ainda numa etapa 

preliminar de implantação e pouco difundida na sociedade, em termos de estruturação e 

implantação dos mecanismos previstos na Lei Federal N.° 9.433/97, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos. 

Pode-se citar como exemplo a Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia, na qual o estágio de 

implantação da gestão de recursos hídricos é, de forma geral, incipiente e abaixo da média nacional, 

necessitando de ações de fortalecimento das instituições (ANA, 2009). 

A gestão dos recursos hídricos, além do conjunto de ações governamentais destinadas a 

regular o uso e a destinação dos recursos hídricos, de acordo com um plano especifico e a avaliar a 

conformidade da situação com os princípios doutrinários estabelecidos, compreende o 

desenvolvimento da política para o setor, contendo um conjunto consistente de princípios 

doutrinários que conformam as aspirações governamentais e da comunidade, no que concerne à 

regulamentação ou modificação nos usos e destinações dos recursos hídricos. Nessa ordem de 

precedência, a política de recursos hídricos encontra-se fixada nas Cartas Magnas da União e dos 

estados, regulamentada por leis e decretos subsequentes. Em contrapartida, cabe aos usuários o 

estabelecimento de práticas e rotinas de gerenciamento, balizadas pelos fundamentos estabelecidos 

na Lei Federal N.º 9.433/97 que, dentre eles, determina que a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Esses fundamentos requerem um planejamento e gestão integrada desse recurso no uso 

industrial, haja vista seu enquadramento como não prioritário, o que pode limitar sua 

disponibilidade para fins industriais. Por outro lado, os instrumentos estabelecidos na Política 

Nacional de Recursos Hídricos para a gestão integrada do uso da água prevêem a implantação de 

mecanismos como a outorga e a cobrança pelo uso, observando-se quesitos de 

quantidade/qualidade, segundo os quais uma alteração dos padrões de qualidade por um 

determinado uso que restrinja a disponibilidade em quantidade para os demais pode implicar na 

necessidade de compensação às partes prejudicadas.  
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Sob esta ótica, verifica-se a importância da não dissociação entre os aspectos de qualidade e 

quantidade e, por outro lado, que deve ocorrer a associação entre a gestão de recursos hídricos e a 

gestão ambiental.  

2- OBJETIVO 

Destacar a necessidade de desenvolvimento e implantação de sistemas de gerenciamento 

integrado de recursos hídricos por parte dos usuários, sobretudo no ambiente industrial, como 

contribuição à gestão institucional pelo Sistema Nacional de Recursos Hídricos e como prática 

necessária ao uso sustentável desses recursos, no contexto de responsabilidade social e ambiental à 

qual as empresas têm sido permanentemente chamadas pela sociedade. Como exemplo dessa 

iniciativa de racionalizar a utilização da água para suas atividades industriais, bem como antecipar 

cenários e possíveis conflitos pela utilização desse recurso, destaca-se como exemplo de caso o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Complexo Ponta da Madeira, Estrada 

de Ferro Carajás e Ferrovia Norte Sul – SISGERH, desenvolvido pela Vale S.A. 

3- CONTEXTUALIZAÇÃO 

A água é um recurso natural cuja ocorrência está associada a diversos fenômenos 

meteorológicos e climáticos, o que lhe confere variabilidade no tempo e no espaço e lhe garante 

uma imprevisibilidade característica. Sua disponibilidade para usos diversos está condicionada a 

outros fatores, além daqueles que condicionam sua ocorrência, que interferem sobre o regime 

hidrológico dos mananciais de superfície, tais como: uso do solo e cobertura vegetal, 

condicionantes geológicas, pedológicas, estruturas hidráulicas de reservação, captações 

subterrâneas etc. 

Já os mananciais subterrâneos têm seu potencial de armazenamento condicionado pelas 

características de permeabilidade e transmissividade das camadas do subsolo, mas como a presença 

de água nessas camadas é também em parte função da ocorrência de precipitações na superfície, 

isso faz com que as reservas subterrâneas renováveis estejam também submetidas a uma variação 

temporal e espacial. 

Essa peculiar imprevisibilidade dos recursos hídricos, associada a demandas para usos 

diversos, entre eles o consumo humano, irrigação e industrial, impõe a estimativa cautelosa de sua 

disponibilidade, seja pela possibilidade de conflitos pelo uso da água ou pelo adequado 

dimensionamento e operação das estruturas hidráulicas necessárias ao seu manejo. 
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Pode-se analisar a presença da água na indústria da mineração sob dois enfoques. O 

primeiro, como essencial insumo no processo industrial, requer a cuidadosa avaliação de sua 

disponibilidade, tanto em quantidade quanto em qualidade, e o segundo, como elemento nocivo à 

atividade da mineração, se considerada a sua interferência sobre os trabalhos de lavra, a necessidade 

de estruturas diversas de drenagem e controle de cheias e também os problemas relacionados à 

geração de efluentes, que necessitam de constante controle para evitar a alteração da qualidade das 

águas e danos ao meio ambiente. 

No que diz respeito à realidade da Estrada de Ferro Carajás (EFC), Ferrovia Norte Sul 

(FNS) e do Complexo Ponta da Madeira (CPM), estruturas essenciais ao escoamento da produção 

da Vale na serra dos Carajás e no Sistema Norte, a água é importante insumo no processo de 

pelotização, elemento imprescindível no combate às partículas em suspensão no ar e, quando não 

escoa de forma controlada nos pátios de estocagem e pelos diversos sistemas de drenagem, pode 

provocar o assoreamento nos cursos de água e reservatórios naturais. Paralelamente, a ocorrências 

de chuvas intensas não previstas nos dimensionamentos das estruturas de drenagem ao longo das 

ferrovias EFC e FNS ou falhas na implantação e manutenção dessas estruturas pode acarretar no 

escorregamento de taludes, na formação de bolsões vazios ou colmatação da superestrutura e na 

inundação de áreas baixas, originando a paralisação do fluxo das composições por aterramento ou 

deformação da linha férrea ou represamento. 

Nesse contexto, faz-se oportuna a iniciativa da Vale em implantar um Programa de Gestão 

de Recursos Hídricos, que tem por objetivo levar a companhia a assumir uma posição de excelência 

no manejo desse atributo ambiental, com evidente reflexo na melhoria de seus índices de 

sustentabilidade. Nos trabalhos antecedentes à concepção e implantação do SISGERH, a Vale 

desenvolveu, desde o ano de 2003, estudos de disponibilidades hídricas, revisão e atualização anual 

de balanço hídrico e cenários prospectivos de demandas para as futuras etapas de ampliação de 

produção e embarque de produtos pelo CPM. 

Na concepção do SISGERH, faz-se oportuno distinguir os conceitos de disponibilidade 

hídrica e de água disponível nos mananciais: a disponibilidade hídrica é um conceito estreitamente 

ligado à gestão dos recursos hídricos, e refere-se à parcela da água disponível nos mananciais que 

poderá ser explotada para determinado fim, desde que respeitados os limites de captação, 

estabelecidos na legislação pertinente, como também resguardadas as disponibilidades para 

múltiplos usuários. Nesse enfoque, o conceito de disponibilidade hídrica se subdivide em três 

abordagens: 
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Disponibilidade Hídrica Natural: quantidade de água garantida pelos mananciais da 

natureza - águas superficiais e águas subterrâneas; 

Disponibilidade Hídrica Legal: regulamentação estabelecida pelos órgãos gestores de 

recursos hídricos estabelecendo os limites de captação desses recursos, e 

Disponibilidade Hídrica Real: água efetivamente disponível para utilização nos 

empreendimentos da Vale, considerando-se os limites naturais, as regulamentações legais e os 

potenciais de conflitos com outros usuários, configurando assim a oferta de água para a Vale. 

Cabe destacar que as metodologias empregadas para avaliação de disponibilidades hídricas 

superficiais são embasadas em conceitos probabilísticos, ao associar as vazões de referência com a 

curva de permanência ou com a análise de freqüência das vazões de estiagem. Mesmo a curva de 

regularização de vazões apresenta um índice estatístico em sua configuração, qual seja: o volume 

útil requerido para regularizar cada vazão está associado ao déficit hídrico mais crítico do período 

histórico, este representando apenas uma amostra da variável aleatória vazão afluente. 

Assim, por ter uma base probabilística, as estimativas legais e reais das disponibilidades 

hídricas apresentam chances de falha. Por exemplo, ao se tomar como referência a vazão Q95 da 

curva de permanência, assume-se que existe uma chance de que, em 5% do tempo, as vazões 

afluentes podem estar abaixo de seu valor, o que pode levar as obras de captação de água a 

operarem com racionamento ou com medidas de contingenciamento. Mais ainda, para os 

reservatórios de regularização, a ocorrência de uma estiagem mais crítica que aquelas contidas no 

período histórico de dados pode ocasionar o esgotamento do volume útil e assim colocar em risco o 

abastecimento. 

Segundo essa concepção, estabeleceu-se de imediato uma visão distinta ao uso dos recursos 

hídricos, que prioriza o prévio conhecimento acerca do potencial dos mananciais para atendimento à 

múltiplas necessidades passíveis de ocorrerem nas bacias em que a Vale opera seus 

empreendimentos, como forma de buscar antecipadamente soluções para a racionalização do uso da 

água e garantir seu suprimento para continuidade das operações industriais da empresa. 

Uma vez quantificadas as disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, sendo estas 

responsáveis pela maior parcela do suprimento da Vale na EFC, FNS e CPM, tornou-se necessário 

conhecer as demandas para diversos usos, subsidiando assim o eterno confronto entre 

disponibilidades e demandas, que resulta na construção de cenários, essenciais ao gerenciamento e 

gestão dos recursos hídricos.  
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A demanda requerida por empreendimentos industriais é obtida pelo cálculo do balanço 

hídrico das unidades industriais e das estruturas de reservação de água porventura existentes, no 

qual são identificadas e quantificadas as variáveis de entrada e saída, objetivando-se destacar as 

parcelas atribuídas à utilização e ao consumo de água (Figura 1). Ao longo da Área de Abrangência 

do SISGERH CPM/Ferrovias EFC e FNS figuram várias unidades de balanço hídrico – UBH’s, 

identificadas como quaisquer elementos, sejam do arranjo geral das unidades operacionais ou da 

Área de Abrangência, nos quais deve ser feito algum tipo de controle dos fluxos de água, em termos 

quantitativos ou qualitativos. Neste conceito, UBH’s podem ser produtoras de água, consumidoras 

de água, reservatórios ou simplesmente pontos de controle. 

 
 

 
Figura 1 – Distribuição do uso da água no CPM no período de 2004 a 2007. 

 Em virtude da dinâmica ocorrente na indústria da mineração, a Vale tem realizado 

constantes aperfeiçoamentos em seus sistemas de monitoramento, como forma de subsidiar a 

aferição do balanço hídrico e atualização dos cálculos de demanda na área de atuação do SISGERH, 

ilustrada na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Área de Atuação do SISGERH 
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No que diz respeito aos recursos metodológicos adotados na avaliação das disponibilidades 

hídricas subterrâneas no domínio do CPM e das Ferrovias EFC e FNS, foram utilizados 

procedimentos fundamentados na existência dos dados disponíveis que, embora ainda limitados, 

foram empregados com o intuito de se projetar as estimativas das reservas hídricas subterrâneas e 

explotáveis, diante de uma ótica conservadora de análise. 

Esses métodos envolveram basicamente as informações provenientes dos mapeamentos 

geológicos locais e regionais, dos dados de nível d’água do monitoramento hidrogeológico 

realizado em poços piezométricos e das informações das descargas dos cursos de água, tendo sido 

estes últimos, incorporados à análise hidrogeológica.  

Diante dos resultados encontrados, entende-se que, em função das incertezas inerentes ao 

próprio ambiente estudado, os parâmetros dimensionais utilizados para os sistemas aqüíferos 

proporcionaram o reconhecimento de valores preliminares das disponibilidades hídricas 

subterrâneas, os quais deverão ser confrontados e reavaliados, na medida em que novas informações 

forem sendo geradas, sobretudo no caso da Ilha de São Luís, onde encontra-se implantado o Porto 

de Itaqui, no CPM, no qual a explotação de mananciais subterrâneos deve ser realizada de forma 

cuidadosa, em vista da vulnerabilidade dos poços à intrusão salina. 

Em caso de conflitos entre usuários, a legislação brasileira indica o atendimento prioritário 

para o abastecimento das populações (Lei Nº 9.433/97), em detrimento aos demais usos, tais como 

o consumo industrial ou a irrigação de culturas. Ressaltando-se que os recursos hídricos são 

públicos, de propriedade dos Estados ou da União, o controle da utilização da água é feito pelo 

instrumento de outorga, por meio do qual o titular do Poder Público autoriza um determinado 

usuário a derivar uma parcela da disponibilidade natural, para o seu consumo. 

O instrumento de outorga não assegura ao usuário o pleno atendimento de sua demanda. 

Além da prioridade dada ao consumo humano, a ocorrência de estiagens críticas pode levar ao corte 

do suprimento da demanda, independentemente das regulamentações do Poder Público. Na 

avaliação das disponibilidades hídricas, são adotados métodos estatísticos de análise de dados 

históricos de monitoramento hidrométrico, com associação de probabilidades às vazões mínimas 

tomadas como referência, ficando assim implícito que existe um risco de falha no suprimento 

durante a vida útil do empreendimento. 
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Futuramente, a cobrança pelo uso da água será instituída com base nos conceitos de usuário-

pagador e poluidor-pagador, como já ocorre em alguns Estados, como no Ceará e em São Paulo, 

devendo ser diretamente proporcional aos volumes captados para utilização, ou à qualidade dos 

efluentes lançados. Esses dois instrumentos, associados ao controle via monitoramento, constituem 

a base para o manejo integrado e racional dos recursos hídricos, que será o objetivo a ser perseguido 

por todos os comitês de bacias, quando de sua efetiva implantação e operacionalização. 

As colocações acima, por si, já são suficientes para contextualizar o problema e realçar a 

importância do presente trabalho para a Vale, assim como para a iniciativa privada que tem a água 

como importante insumo em seu processo industrial. 

4- A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS DA VALE 

Os princípios básicos da Política de Recursos Hídricos da Vale pressupõem a 

descentralização das ações de gerenciamento, com autonomia para as Unidades Operacionais, com 

participação interna de todas as áreas que utilizam água de forma direta ou indireta, prevendo para 

isso uma integração total dentro da empresa. 

As diretrizes estabelecidas pela empresa prevêem três instrumentos da Política de Recursos 

Hídricos da Vale: O Manual de Gestão dos Recursos Hídricos, que define procedimentos e a 

estrutura em torno da qual o Sistema de Recursos Hídricos da Vale é operacionalizado nos seus 

diversos níveis; O Plano de Gestão de Recursos Hídricos, que harmoniza e consolida os Programas 

de Recursos Hídricos das Unidades Operacionais, sendo estes definidores dos objetivos, metas, 

prazos, responsabilidades e propostas dos recursos necessários à implementação das ações 

decorrentes do SISGERH no âmbito das unidades operacionais. 

Dessa forma, observa-se que o Manual, o Sistema e o Plano de Gestão de Recursos Hídricos 

são instrumentos de cunho corporativo, ao passo que, na esfera operacional, norteados pela política 

da Vale e pelo SISGERH, ocorrem os Programas. 

A Política de Recursos Hídricos da Vale estabelece que é de responsabilidade de cada 

unidade identificar, implementar e manter ações que propiciem o uso racional da água e a 

conseqüente minimização do impacto da cobrança sobre o custo operacional de seus produtos e 

serviços, sempre que viável econômica e tecnicamente. Ao mesmo tempo, a operacionalização do 

SISGERH ocorre em diversos níveis, dentre eles, o operacional. Neste enfoque, a Política de 

Recursos Hídricos da Vale conta com os seguintes instrumentos básicos: (i) O Sistema de Gestão 

dos Recursos Hídricos da Vale (SGRH), contendo ações de âmbito exclusivo da área corporativa e 
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sendo alimentado com informações de todas as unidades operacionais da Companhia; (ii) O Sistema 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Unidade (SISGERH), englobando todas as ações 

descentralizadas e participativas que são desenvolvidas no âmbito de cada Unidade Operacional, 

identificando-se as atribuições de quem faz e como fazer, e (iii) O Programa de Recursos Hídricos 

da Unidade (PRH), que deve ser o instrumento executivo da Política de Recursos Hídricos, com as 

diretrizes de o que fazer, porque fazer, quando fazer e os respectivos investimentos necessários. 

Na prática, o SISGERH opera em sintonia com as diretrizes da área corporativa da Vale, 

integrando o SGRH, conforme mostrado na Figura 3, que reúne todos os principais indicadores 

hídricos dos SISGERH’s das diversas Unidades Operacionais da Empresa. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Conceito operativo do Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos da Vale. 

5- CONCEPÇÃO DO SISGERH CPM/FERROVIAS EFC/FNS 
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planejamento estratégico, operação, corporativo e meio ambiente. No caso das ferrovias, as sub-

unidades ou usuários são constituídas pelos diversos pátios e seus componentes existentes ao longo 

da EFC – Estrada de Ferro Carajás, no trecho entre Parauapebas e São Luís, e da Ferrovia Norte-

Sul, no trecho entre Porto Franco e Açailândia, onde ocorre o entroncamento com a EFC. 

Esse aumento de eficiência é esperado na medida em que o Plano de Recursos Hídricos do 

CPM/Ferrovias EFC e FNS, que se constitui num instrumento executivo da Política de Recursos 

Hídricos da Vale, venha a apresentar soluções integradas e coordenadas, estabelecidas por diretrizes 

relacionadas ao que fazer, quando fazer, porque fazer e quais os investimentos necessários. Sob essa 

ótica, se reveste de especial necessidade o desenvolvimento do SISGERH, enquanto responsável 

pelo estabelecimento dessas diretrizes, pois possibilitará uma visão integrada, a ser desenvolvida 

conjuntamente por todos os usuários. 

Mediante esses conceitos, verifica-se que o sistema de gerenciamento integrado se constitui 

numa metodologia, e não necessariamente num sistema ou aplicativo computacional (software), 

embora seja este uma ferramenta para a sua operacionalização, haja vista as diversas possibilidades 

de automação, desde a aquisição de dados e seu adequado processamento, até a disseminação de 

informações hídricas, seja sob a forma de indicadores ou de relatórios gerenciais. 

Assim, a estratégia de implantação do SISGERH CPM/Ferrovias EFC e FNS previu 

inicialmente a realização de diversos estudos subsidiários, relacionados ao conhecimento das 

disponibilidades hídricas e das demandas, sendo estes realizados periodicamente desde o ano de 

2004 e, numa segunda etapa, partiu-se para a estruturação do sistema. 

5.1 Estruturação do SISGERH 

No processo de concepção e implantação do SISGERH, uma das principais atividades 

realizadas foi a identificação dos setores responsáveis pelas diversas atividades que têm interface, 

direta ou indireta, com os recursos hídricos, preservando-se sua autonomia e promovendo a 

integração das ações. Essa identificação foi feita a partir da análise do organograma funcional da 

empresa, em termos de utilização de recursos hídricos, definindo-se a forma de atuação e principais 

atribuições de cada setor que exerce funções de controle sobre os recursos hídricos das unidades 

operacionais que se correlacionam com a Área de Abrangência do SISGERH.  

A partir dessa identificação, verificou-se que para a implantação e operacionalização do 

SISGERH é necessária a constituição e incorporação de novos elementos no organograma funcional 

da Vale que interage com o CPM e Ferrovias EFC e FNS. Foi concebida a constituição de um 
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Grupo de Acompanhamento do SISGERH, composto por representantes de todas as áreas 

autônomas do CPM/Ferrovias EFC e FNS que operam estruturas de aproveitamento de recursos 

hídricos ou que se relacionam com as ações de externalidades. Dentre as atribuições do Grupo de 

Acompanhamento do SISGERH, verificou-se que este deverá interagir internamente com as áreas 

afins do CPM e Ferrovias EFC e FNS, com o objetivo de possibilitar a troca de informações e 

fornecimento permanente de dados que são gerados pelas áreas, de acordo com suas atribuições, 

preservando-se as respectivas autonomias em processamentos preliminares de dados e execução de 

estudos. 

Para a operação permanente do SISGERH, tornou-se necessária a criação de uma Equipe 

Executiva, composta por um Coordenador e auxiliares técnicos. Além das atribuições internas 

inerentes ao trabalho de operação do SISGERH, será função do Coordenador presidir as reuniões 

ordinárias e extraordinárias do Grupo de Acompanhamento, na figura do Gestor das Águas, previsto 

na Política de Recursos Hídricos da Vale. O Grupo de Acompanhamento deverá ter uma rotina de 

reuniões ordinárias, prevendo-se a realização de reuniões extraordinárias em casos de ocorrências 

de demandas não previstas. A finalidade básica das reuniões ordinárias será a de discutir os 

problemas eventualmente presentes em cada área, para o devido processamento e análise pela 

Equipe Executiva permanente do SISGERH. 

O diagrama da Figura 4 apresenta a composição básica desses novos elementos a serem 

criados no organograma funcional para a composição do Grupo de Acompanhamento do SISGERH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Composição básica do Grupo de Acompanhamento do SISGERH. 
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O SISGERH foi estruturado em três módulos, estabelecidos de forma a facilitar sua 

operação e direcionar o desenvolvimento do aplicativo computacional: 

• Módulo de entrada, por onde passam todas as informações que alimentam a operação do 

SISGERH, contendo dados internos gerados pela Vale em seus sistemas de operação e 

monitoramento, como também dados externos que possuem interface com o tema 

recursos hídricos; 

• Módulo de gerenciamento, composto pelo sistema de armazenamento de dados e sistema 

de processamento de dados, sendo efetivamente o braço executivo do SISGERH, e 

• Módulo de saída, relacionado às atividades que permitem o cálculo dos indicadores, a 

elaboração dos relatórios gerenciais e de operação, a elaboração de planos de 

gerenciamento de recursos hídricos e o fornecimento de subsídios permanentes para a 

tomada de decisões pela Vale. 

As interações e componentes principais de cada módulo são apresentadas na Figura 5. 
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Figura 5 – Estrutura geral do SISGERH. 

 

5.2 Indicadores de Desempenho 
 

O desempenho do SISGERH e de todas as ações relacionadas ao uso racional da água na 

área de abrangência será medido por meio de indicadores hídricos, que serão gerados em seu 



 
 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 
13 

módulo de saída e disponibilizados para as áreas corporativas da empresa. Os principais indicadores 

já estabelecidos foram: 

• Indicador de Reserva de Água Superficial; 

• Indicador de Reserva de Água Subterrânea; 

• Indicador de Segurança Hidrológica de Barragens; 

• Indicadores Hidrológicos; 

• Indicador de Folga Disponibilidade/Demanda; 

• Indicador de Conformidade Legal; 

• Indicador de Consumo Efetivo de Água Nova; 

• Indicadores de Qualidade de Água; 

• Indicadores de Qualidade de Efluentes Líquidos; 

• Indicador de Conformidade do Enquadramento; 

• Indicador de Recirculação de Água; 

• Indicador de Consumo Específico; 

• Indicador de Consumo de Energia associado ao Manejo de Água; 

• Indicador de Controle de Salinização dos Aqüíferos, e 

• Indicador de Nível de Rebaixamento dos Poços. 

 

Para cada um desses indicadores, foram previstas no módulo de gerenciamentos as ações 

relativas à coleta, análise e processamento de dados brutos e consistidos, em termos de formatos de 

armazenamento, gráficos a serem utilizados em análises de consistência, rotinas de cálculo e 

formatos de saída para a geração de relatórios gerenciais, a serem visualizados em intranet, 

segmentados por níveis de informação e respectivo acesso diferenciados entre usuários. 

Até a etapa de gerenciamento, as ações do SISGERH serão restritas à circulação interna e ao 

conhecimento exclusivo da Equipe Executiva. Na seqüência das atividades do Módulo de Saída, o 

Coordenador deverá fazer uma análise final das informações geradas, para levar ao conhecimento 

nas reuniões ordinárias do Grupo de Acompanhamento ou para a divulgação interna dentro da 

empresa, como também para divulgação junto às comunidades/sociedade e aos órgãos ambientais. 

5.3 Plano de Recursos Hídricos do CPM e das Ferrovias EFC / FNS 
 

Para subsidiar a operação do SISGERH, foi elaborado o Plano de Recursos Hídricos do 

CPM e Ferrovias EFC / FNS, constando de um conjunto permanente de programas e ações 
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executivas, com acionamentos contínuos em função de demandas detectadas no âmbito da atuação 

do SISGERH. Inicialmente, para possibilitar a implantação e início de operação do SISGERH, 

foram previstos os programas a seguir relacionados, que figuram caracterizados pelos respectivos 

objetivos, benefícios, produtos e gestão interna: 

• Programa de Monitoramento Hidrométrico; 

• Programa de Revisão e Atualização Periódica de Cálculo do Balanço Hídrico; 

• Programa de Determinação das Curvas de Descargas dos Vertedouros; 

• Programa de Determinação de Limites para Variáveis Gráficas; 

• Programa de Estudos Hidrogeológicos; 

• Programa de Determinação de Planos de Contingenciamento; 

• Programa de Otimização e Uso Racional da Água; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

• Programa de Estruturação de Índice de Qualidade das Águas; 

• Programa de Monitoramento Quali-quantitativo da Intrusão Salina; 

• Programa de Calibração dos Aparelhos de Medição, e 

• Programa de Manutenção dos Reservatórios e Estruturas Hidráulicas. 

6- CONCLUSÕES 

A recente evolução dos sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, tanto no 

âmbito da União quanto nos Estados, têm resultado em ações com vistas a implantar a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos. Apesar de ainda incipiente no país, a implantação deste instrumento 

de gestão já implica na necessidade de que os usuários de água tenham pleno controle de suas 

derivações, consumos e lançamentos de efluentes. 

Além disso, as várias questões intervenientes sobre o uso dos recursos hídricos, dentre elas 

as políticas e os instrumentos de gestão e as possíveis dinâmicas sócio-econômicas associadas às 

atividades industriais, destacam a necessidade de que os usuários tenham iniciativas na busca de 

uma condição de excelência no uso dos recursos naturais, como forma de se antecipar a possíveis 

competições e conflitos pelo uso da água e também de contribuir para a ampliação da gestão 

institucional desses recursos no país. 

Num contexto em que se aguçam a cada dia as preocupações ambientais, torna-se então 

necessário rever os conceitos relativos à demanda por água nos empreendimentos industriais. Esse 

conhecimento é de fundamental importância, pois, comparada com a disponibilidade hídrica nos 
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mananciais que suprem o empreendimento, permite identificar e gerenciar a existência de conflitos 

no uso dos recursos hídricos, sejam eles internos ou externos, a constatação de escassez para o 

atendimento a todas as demandas e as possíveis restrições da utilização desses recursos. 

Na sua concepção, os sistemas de gerenciamento integrado de recursos hídricos devem 

apresentar uma formatação de características dinâmicas, significando que os mesmos deverão 

passar por diversas fases de adequação ao longo do tempo, principalmente nos primeiros anos 

seguintes à sua implantação. No caso apresentado, as diretrizes contidas em sua estruturação 

permitem que o sistema seja efetivamente implantado em curto prazo, após o cumprimento de 

algumas etapas intermediárias, tais como a constituição do Grupo Executivo e consolidação do 

Grupo de Acompanhamento, por exemplo. Dentre essas etapas, a mais importante consiste na 

implantação e operacionalização da plataforma computacional que abrigará o sistema, 

preferencialmente utilizando-se a estrutura de Tecnologia de Informação já implantada e 

consolidada no ambiente computacional da empresa. 

A gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos e do ambiente na indústria devem 

ultrapassar a barreira física de suas propriedades e aquela do atendimento aos padrões ambientais e 

requisitos legais e apontar, principalmente, para a melhoria dos processos e também para o 

aperfeiçoamento das estruturas de manejo de água, de modo a minimizar insumos e reduzir 

descartes desnecessários. Com essa visão, os recursos financeiros empregados são otimizados e a 

gestão ambiental e o gerenciamento dos recursos hídricos, incluindo os monitoramentos da 

qualidade das águas, passa a ser tratada de forma integrada à produção, e não lateralmente, como 

acontece quando é implementada a gestão numa ótica conservadora. Ressalte-se ainda, que 

ampliando os horizontes além de seus limites físicos, a indústria cumpre o papel de responder 

internamente à adequação de seus processos, e também de responder aos compromissos assumidos 

externamente junto à sociedade. 
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