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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a delimitação de áreas para capitação de água destinada ao 
consumo humano no reservatório de Nova Ponte – MG. Para a elaboração do trabalho foi 
identificado o nível de depleção máximo da represa por meio da analise da série histórica das cotas 
da represa, cedida pela CEMIG, foram selecionadas as datas que registraram as cotas menor e a 
atual da represa, para as quais foram obtidas duas imagens Landsat 5 TM órbita-ponto 220- 073 de 
20/09/00, para o nível mais baixo, 220/073 de 08/09/07 para o nível mais alto. Foram extraídos os 
limites do espelho d’água por meio da digitalização em tela para os dois períodos. Com a 
sobreposição dos dois limites obteve-se a área de depleção da represa. Foram georreferenciados 
todos os pontos de capitação de água na represa, para cada ponto foi excluída a área de depleção 
com uma margem de segurança de 5m e delimitadas as possíveis áreas de capitação.  

 
ABSTRACT

This study aims the delimitation of areas for capitation of water destinated to the human 
consumption in the reservatory of Ponte Nova – MG. To elaborate this work it was identified the 
maximum depletion level of the dam through the analysis of the historical series of the dam shares, 
provided by CEMIG. It was selected the dates which registered the lowest and the current share of 
the dam, for which were obtained two Landsat 5 TM images orbit/point 220/073 of 09/20/00 to the 
lowest level and 220/073 of 09/08/07 to the highest level. It was extracted the water mirror limits 
through digitalization on screen to both periods. It was obtained the depletion area of the dam with 
the overlaying of the two limits. All the water capitation points of the dam were georeferenced. For 
each point it was excluded the depletion area with a security margin of 5m and delimitated the 
possible areas of capitation.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os recursos hídricos vêm sofrendoc grandes impactos com o crescimento das cidades, que por 

um lado demandam quantidades cada vez maiores de água para o abastecimento, como lançam cada 

vez mais dejetos nos corpos hídricos (muitas vezes sem nenhum tratamento) e com a crescente 

demanda por alimentos, que impulsiona o setor agrícola tanto no consumo de água para irrigação 

como no emprego de fertilizantes e pesticidas para alcançar as produções desejadas. O setor 

industrial também contribui para este cenário assim como no consumo, no lançamento de resíduos e 

também o setor energético com a concentração de água em represas para a geração de energia. 

Segundo Tundisi (2003), as demandas de água, especialmente no final do século 20 e os 

inúmeros impactos quantitativos e qualitativos, promoveram e estimularam novas soluções para o 

gerenciamento de recursos hídricos, a nível local, regional, nacional e internacional.  

Tais mudanças foram contempladas na legislação brasileira, quando da aprovação da lei 9433 

de 08 de janeiro de 1997 (que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos). Nesta, em seu 

artigo 1º já estabelece que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das água, e que em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação 

de animais (ANEEL, 2009). 

Assim de grande importância que cada setor tenha seu consumo caracterizado e delimitado, 

pois estes procedimentos auxiliam no gerenciamento dos recursos hídricos e nas tomadas de decisão 

em momentos de escassez. 

Este trabalho trata de dois usos bastante distintos, o uso pelo setor elétrico e o uso para 

consumo humano, mas que nas regiões onde se localizam as represas estão intimamente ligados, 

pois têm nas águas acumuladas na represa a fonte de abastecimento para seus respectivos usos. 

O trabalho foi desenvolvido na represa de Nova Ponte, MG, onde há uma Unidade 

Hidroelétrica da CEMIG. 

A represa se caracteriza por um intensa ocupação por sitiantes em sua orla, com a capitação 

de água para consumo. Os pontos de capitação de água para o consumo humano observados na 

represa de Nova Ponte apresentam como característica comum o sistema de capitação com bomba 

flutuante.  

Assim é de grande importância que a área de depleção seja considerada na delimitação das 

possíveis áreas de capitação para cada ponto de capitação. 
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O levantamento do mapa de depleção permite a eliminação previa das áreas possíveis à 

deplecionar durante o período de capitação, o que acarretaria em grandes transtornos aos moradores 

locais, sendo necessário a realocação das bombas para outras áreas que, poderiam ser inviáveis 

devido a outros fatores restritivos, como custos, restrições legais, restrições sanitárias, entre outros. 

Devido ao grande volume de informações que devem fazer parte da análise para a delimitação 

dos locais de capitação de água para o consumo humano e ao fato destes estarem espacialmente 

distribuídos ao longo da represa, o emprego de técnicas de Geoprocessamento é de grande 

importância para a execução do trabalho. O auxilio de tais técnicas na etapa de delimitação das 

áreas de depleção se torna ainda mais relevante quando são empregadas imagens de satélites, visto 

se tratar, em geral, de áreas muito extensas e devido à escassez de mapeamentos topográficos que 

possibilitem a extração destas informações.  

Portanto, este trabalho teve como objetivos o levantamento e a criação de um mapa 

georreferenciado com delimitação da área de capitação de água para consumo humano na represa de 

Nova Ponte. 

 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

A represa de Nova Ponte está situada na região do triangulo mineiro. É formada pelos rios 

Araguari e Quebra Anzol, e seus tributários, abrangendo os municípios de Iraí de Minas, Nova 

Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Sacramento, Santa Juliana e Serra do Salitre. Trata-se de 

um reservatório de cabeceira, com características predominantemente oligotróficas e um pequeno 

tempo de retenção. 

Para a criação do mapa de depleção da represa foram analisadas as séries históricas de sete 

estações pluviométricas, obtidas no Hidroweb (2008), trabalhando-se com a chuva mensal, 

correlacionando-as com os dados de volume médio mensal da represa, obtidos da série histórica de 

monitoramento, cedidos pela CEMIG. 

Foram realizadas várias análises estatísticas empregando-se o software MINITAB®, uma 

considerando os dados de chuva de cada estação sem defasagem aos dados de volume e as demais 

considerando um período de defasagem. 

 Foi identificado a data do nível mais baixo da represa (o nível crítico de deplecionamento), e 

solicitado ao INPE uma imagem Landsat 5 TM da represa com o período mais próximo existente. 
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Também foi solicitado uma imagem para o ano de 2007, de onde seria extraído o limite referente ao 

reservatório em plena capacidade de operação, para compor o mapa de deplecionamento. 

 Na montagem do mapa foi utilizado o Sistema de Informações Geográficas (SIG) ArcGis 

9.3®, trabalhando com a composição RGB-345. Foram digitalizados os polígonos com o limite do 

espelho d`água referente às cotas selecionadas, por meio da digitalização em tela, elaborando assim 

os limites do espelho d’água da represa. A posterior sobreposição destes limites no SIG propiciou a 

geração do mapa de depleção do reservatório. 

Foram georreferenciados os pontos de capitação de água para o consumo humano na represa 

de Nova Ponte. Os pontos georreferenciados possuem como característica comum o sistema de 

capitação com bomba flutuante. Assim para cada ponto é necessário a exclusão da área de depleção 

das possíveis áreas de capitação para cada local de capitação. Neste trabalho foi adotada uma 

margem de segurança de cinco metros, a fim de se manter a integridade do sistema de capitaçao. 

Assim foi calculado para cada ponto a distancia máxima que poderia deplecionar e acrescido a 

margem de segurança e, por meio dos SIG ArcGIS, foi delimitada a possível área de capitação na 

represa de Nova Ponte. 

 

3- RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A análise estatística correlacionando o volume da represa com os dados da serie histórica das 

sete estações pluviométricas Est 1 (código da ANA 19470010), Est 2 (1846002), Est 3 (1847018), 

Est 4 (1946005), Est 5 (1947006), Est 6 (1947007) e Est 7 (1947009), foi inicialmente realizada 

para os dados de chuva sem defasagem em relação ao histórico de volume da represa (tabela 1).  

Tabela 1 – Correlações e os respectivos níveis de significância entre os dados das estações e o 

volume da represa sem defasagem. 

 Est 1 Est 2 Est 3 Est 4 Est 5 Est 6 Est 7 

R -0,211 -0,149 -0,223 -0,183 -0,162 -0,173 -0,186 

Nível de 
significância 0,008 0,062 0,005 0,021 0,042 0,030 0,019 

 

Apesar da alta correlação entre cada estação e o volume da represa não foi encontrado um 

nível se significância razoável para o modelo múltiplo, envolvendo todas, ou algumas das estações, 
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devido à alta correlação existente entre as estações. Assim procedeu-se a aplicação de uma 

defasagem mensal de tempo nos dados de chuva em relação aos dados de volume. 

O período de oito meses foi o tempo de defasagem que apresentou maior  correlação entre o 

volume médio da represa e a soma das precipitações das estações empregadas no estudo. Assim foi 

adotado este período de defasagem para a construção do modelo linear de volume da represa em 

função das precipitações das sete estações pluviométricas. 

Foi novamente realizada a análise estatística correlacionando o volume médio mensal da 

represa aos dados de chuva com defasagem de oito meses (Tabela 02). 

Tabela 02 – Correlações e os respectivos níveis de significância entre os dados das estações e o 

volume da represa com defasagem de oito meses. 

 Est 1 Est 2 Est 3 Est 4 Est 5 Est 6 Est 7 

R 0,229 0,292 0,249 0,269 0,255 0,294 0,278 

Nível de 
significância 0,005 0,000 0,002 0,001 0,002 0,000 0,001 

 
Apesar dos dados apresentarem alta correlação do volume da represa com cada estação, 

quando trabalhamos com modelo linear múltiplo, envolvendo todas as estações, para estimar o 

volume da represa, não foi obtido um nível de significância alto no modelo ajustado, devido às 

correlações existentes entre as estações, caracterizando colinearidade das variáveis independentes. 

Mesmo os modelos envolvendo apenas aquelas estações que apresentaram correlações mais altas 

com o volume, não se ajustaram satisfatoriamente.  Assim estes modelos não foram empregados no 

trabalho. Sendo analisada apenas a série histórica do volume da represa, identificado o volume mais 

baixo registrado, adotando-o como o volume crítico para a implantação de tanques redes.  

Após a identificação dos níveis mais baixo (correspondente ao volume crítico) e do mais 

elevado da represa, foram obtidas as imagens do INPE com as datas mais próximas possíveis a estes 

níveis. As imagens obtidas foram Landsat 5 TM órbita- ponto 220- 073 de 20/09/00 para o nível 

mais baixo e Landsat 5 TM órbita- ponto 220/073 de 08/09/07 para o nível mais alto, bandas 345- 

RGB. Com as imagens foi gerado o mapa de depleção por meio da digitalização em tela do espelho 

d’água nestas imagens. 

A represa apresenta uma grande variação na cota (tendo registros de ate 45m) o que ocasiona 

uma variação considerável na área de depleção. O espelho d`água tende a variar mais nas regiões de 

cabeceira dos tributários e em menor escala no eixo central do reservatório onde se encontra 

circundado por vales mais encaixados, como pode ser observado no figura 1. 
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Figura 1. Mapa área de depleção da represa de Nova Ponte. 

Foram obtidos o volume do reservatório e a área do espelho d’água da represa, por meio dos 

dados de monitoramento do reservatório disponibilizados pela CEMIG, conforme apresentado na 

tabela 03. 

Tabela 03. Cota, volume e área do espelho d’água do reservatório de Nova Ponte nas datas de 

estudo. 

Data da imagem Cota (m) Volume (hm3) Área (km2) 

20/09/00 791,38 2.768,48 224,61 

08/09/07 812,15 9.210,78 409,81 

 

Pode-se perceber que a variação da área (área no ano de 2007 cerca de 1,8 vezes da área na 

data de 2000) foi bem menor, comparando-se com a variação do volume (cerca de 3,3 vezes do 

volume na data de 2000) o que justifica a pequena faixa de depleção encontrada com a sobreposição 

dos dois limites digitalizados nas imagens.  Este fato se deve às características geomorfologicas da 

represa, com a presença de vales encaixados. 
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Foram georreferenciados todos os pontos de capitação, sendo identificados 280 sitiantes ao 

longo de todo o entorno da represa, foram calculados o deplecionamento máximo para cada ponto e 

acrescido a margem de segurança de cinco metros e espacializada a possível área de capitação para 

cada sitiante, conforme apresentado no figura 2. 

 

Figura 2. Mapa com a localização das áreas de capitação de água ao longo da represa de Nova 
ponte. 

 

4- CONCLUSÕES 

 

O emprego das imagens do satélite Landsat 5 possibilitou a delimitação da área de depleção, o 

que seria de difícil execução sem estas, visto a grande extensão da represa e a indisponibilidade de 

materiais cartográficos da região. 

O emprego da digitalização também se mostrou uma alternativa relativamente rápida, quando 

comparada a técnicas convencionais de levantamentos topográficos. 

A delimitação dos locais de capitação de água para consumo humano no reservatório pode 

contribuir para o gerenciamento dos usos múltiplos no reservatório. 
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