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RESUMO –Este trabalho apresenta um estudo de avaliação das disponibilidades hídricas
superficiais e subterrâneas nas bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, enfocando
aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, desenvolvido com o objetivo de orientar
a implantação dos sistemas de abastecimento de água nas comunidades contempladas pelo projeto
de saneamento básico “Vida no Vale”. Efetuou-se inicialmente uma estimativa das disponibilidades
hídricas superficiais nas sedes municipais, estimando-se os deflúvios específicos q7,10 nos pontos de
captação a partir dos registros de medições de vazão da rede de monitoramento hidrológico operada
pela COPASA, aqueles disponibilizados pela Agência Nacional de Águas em sua rede básica
nacional, e a metodologia apresentada pela Hidrosistemas na publicação “Deflúvios Superficiais do
Estado de Minas Gerais” . Visando o atendimento das demandas de projeto dos pequenos povoados
via captação subterrânea, elaborou-se um estudo sobre as estimativas de vazões esperadas em novas
perfurações de poços tubulares e as incidências dos elementos de ordem qualitativa, restritivos ao
aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos. Tal estudo foi fundamentado nas informações
quantitativas e qualitativas dos poços perfurados pela COPASA, disponibilizadas em sua rede de
monitoramento hidrogeológico. Os resultados estão apresentados em forma de mapas temáticos.

ABSTRACT – This paper presents an evaluation of surface water and groundwater availability for
the Jequitinhonha, Mucuri and São Mateus river basins, all located in the Brazilian state of Minas
Gerais, focusing on both quantity and quality aspects of the water resources, developed as to guide
the implementation of water supply systems in small and poor communities of the region, in the
context of the “Vida no Vale” initiative for providing basic sanitation equipment for those
communities. Initially, the surface water volumes available at each county, containing the
communities of interest, have been estimated by the specific minimum surface runoff q7,10, as
calculated from data observed at streamflow gauging stations operated by COPASA and ANA,
according to the method proposed by the consulting company Hidrosistemas and described in the
publication “Deflúvios Superficiais do Estado de Minas Gerais”. In the sequence, given the poor
availability of surface water resources, an assessment study on the expected groundwater exploitable
volumes has been performed by considering both quantity and quality aspects of existing
groundwater wells, as drilled and maintained by COPASA and its hydrogeological monitoring
network. The results are shown in the form of thematic maps.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma avaliação das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas

nas bacias dos rios Jequitinhonha, Mucurí e São Mateus, visando fornecer subsídios para o estudo

de viabilidade do programa “Vida no Vale”, que tem como principal objetivo a universalização do

saneamento básico nas comunidades localizadas nestas bacias hidrográficas.

Com o objetivo de apresentar orientações para a implantação dos sistemas de abastecimento

nas localidades contempladas por este programa, efetuou-se inicialmente uma estimativa das

disponibilidades hídricas superficiais nas sedes municipais, estimando-se os deflúvios específicos

superficiais q7,10. Utilizou-se para isto os registros de medições de vazão disponibilizados pela

COPASA em sua rede setorial de monitoramento hidrológico em mananciais de pequeno porte,

aqueles disponibilizados pela Agência Nacional de Águas em sua rede básica nacional, e a

metodologia apresentada pela Hidrosistemas na publicação “Deflúvios Superficiais do Estado de

Minas Gerais” (1993). Tal estudo possibilitou a elaboração de um diagnóstico das fontes de

produção dos sistemas de abastecimento de água operados pela COPASA nas sedes municipais, que

são em sua maioria superficiais, apontando aqueles sistemas que deverão ser ampliados para atender

o horizonte de projeto do ano de 2036, e sugerindo novos mananciais para implantação das novas

captações. A partir de uma análise dos resultados obtidos e das tipologias locais, foram estimadas as

vazões q7,10 regionais, consideradas como sendo representativas de cada município. Efetuou-se em

seguida o mapeamento destas vazões específicas e das regiões onde são observadas condições de

intermitência em mananciais de pequeno porte.

Quanto aos pequenos povoados contemplados por este programa, diante das demandas de

projeto muito reduzidas, constatou-se ser mais conveniente recomendar a captação subterrânea

como primeira opção para o abastecimento de tais localidades. Sendo assim, elaborou-se um estudo

sobre as expectativas de atendimento destas demandas via manancial subterrâneo, fundamentado

nas informações quantitativas e qualitativas dos poços perfurados pela COPASA, disponibilizadas

em sua rede setorial de monitoramento hidrogeológico. Tais informaçãoes, relativas a cada uma das

comunidades, foram elencadas em forma de planilha, para servir de embasamento para implantação

dos sistemas locais. Foram mapeados em seguida os municípios onde são observadas situações

críticas de escassez de água e as incidências dos diversos elementos restritivos ao aproveitamento

do aqüífero subterrâneo, quanto ao aspecto qualitativo. Os elementos restritivos usualmente

detectados nos poços tubulares desta região, em teores acima daqueles permitidos pela portaria 518,

são ferro, manganês, dureza, cloretos e fluor .
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA REGIÃO ESTUDADA

O projeto Vida no Vale contempla 92 municípios localizados nas bacias dos rios

Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e bacias do Leste, conforme mapa da figura 1. Estas bacias são

regiões críticas em relação à disponibilidade de recursos hídricos, apresentando rendimentos

específicos mínimos superficiais muito reduzidos e um potencial hidrogeológico limitado, associado

a aspectos restritivos de qualidade da água subterrânea.

São bacias extremamente degradadas, desprovidas de vegetação e matas de topo, com

ocorrência de solos delgados e rochas aflorantes. Tais fatores, aliados ao fato de serem observados

índices pluviométricos reduzidos, condensados em períodos de apenas três a quatro meses ao ano,

propicia a formação de regimes de escoamento torrenciais, dificultando desta forma os processos de

infiltração e recarga dos aqüíferos subterrâneos, que garantiriam o fluxo de base dos mananciais nos

períodos de estiagem. Como consequência, observa-se a ocorrência de mananciais intermitentes e
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um potencial hidrogeológico limitado, com poços poucos produtivos. Além disso, a existência de

um aqüífero com tramas fissurais muito reduzidas e uma conseqüente lentidão na velocidade do

fluxo subterrâneo, permite uma alta interação entre água e rocha, provocando problemas de

salinização .

Na área de domínio do Semi-árido mineiro, mapeada na figura 2, tem-se observado um

número crescente de mananciais que apresentam regime de intermitência, principalmente aqueles de

pequeno porte. Os municípios localizados nesta região são alvo de programas de contigenciamento

para socorrer a população em épocas de estiagens.

3. DISPONIBILIDADES HÍDRICAS SUPERFICIAIS

Devido ao limitado potencial hidrogeológico desta região, a grande maioria dos sistemas com

demandas mais elevadas implantados pela COPASA nas sedes municipais, são baseados em

captações superficiais. Sendo assim, efetuou-se inicialmente uma estimativa das disponibilidades
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hídricas superficiais, com objetivo de diagnosticar a situação das fontes de produção dos sistemas

de abastecimento existentes e fornecer subsídios para a instalação de novos sistemas.

Os deflúvios específicos q7,10 nos pontos de captação foram estimados a partir dos registros de

medições de vazão da rede setorial de monitoramento hidrológico operada pela COPASA, aqueles

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas em sua rede básica nacional, e a metodologia

apresentada pela Hidrosistemas na publicação “Deflúvios Superficiais do Estado de Minas Gerais”

(1993). Os resultados obtidos estão aqui sintetizados em forma de mapas temáticos, onde foram

indicadas as vazões específicas regionais para cada município, as áreas de intermitência superficial,

e os municípios mais críticos por escassez de água, os quais deverão ser alvo de atenção especial

quando da implantação dos sistemas de abastecimento locais.

As vazões mínimas Q7,10 nos pontos de captação da COPASA foram inicialmente estimadas

pela metodologia apresentada pela hidrosistemas na publicação “ Deflúvios Superficiais do Estado

de Minas Gerais “ (1994), onde as vazões específicas mínimas q 7,10 regionais são apresentadas em

mapas temáticos sob a forma de isolíneas.

Os resultados obtidos foram comparados com aqueles resultantes de estudos de freqüência de

vazões mínimas nos mananciais de maior porte, localizados em bacias de tipologias similares,

monitorados pela Agência Nacional de Águas, conforme apresentado na tabela 3.1. O cálculo das

vazões Q7,10 foi efetuado através do estudo de freqüência de vazões médias mensais mínimas anuais

(Weibull), onde foram obtidas as vazões Q30,10, estimando-se que as vazões Q7,10 fossem

consideradas como sendo dez por cento menores que as Q30, 10.

Em seguida, as vazões q7,10 estimadas por estas duas metodologias foram comparadas com as

vazões mínimas monitoradas pela COPASA nos mananciais de pequeno porte, apresentadas na

tabela 3.1. Diante da impossibilidade de se calcular as vazões Q7,10 por insuficiência de dados,

optou-se por utilizar nesta estimativa as vazões mínimas monitoradas. Observou-se que os anos de

1995 e 1998 foram anos de estiagens muito críticas no extremo nordeste do estado, atingindo as

bacias do baixo Jequitinhonha e Mucuri. Em 1995, mananciais de grande porte do baixo

Jequitinhonha, como o rio São Francisco, apresentaram intermitência. Na região do médio

Jequitinhonha e Mucurí, muitos mananciais apresentaram intermitência no ano de 1998. Uma vez

que a rede de monitoramento da COPASA começou a ser operada em muitos locais por volta de

1994, acredita-se que nos casos em que os períodos de monitoramento englobem estas estiagens

mais críticas, as vazões mínimas monitoradas podem ser representativas das respectivas vazões

Q7,10. Destaca-se a importância de se utilizar estas informações, uma vez que elas possibilitam que
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se efetue um ajuste fino do estudo de regionalização com a caracterização das bacias locais,

reduzindo desta forma as distorções resultantes da transferência de informações de grandes bacias.

A partir de uma análise dos resultados obtidos por estas três metodologias, foram estabelecidas as

vazões específicas regionais consideradas com sendo mais representativas de cada município como

um todo. Levou-se em consideração a variação existente entre as vazões específicas estabelecidas

pela metodologia da Hidrosistemas dentro de cada município, selecionando-se aqueles resultados

mais condizentes com as tipologias locais. Nos municípios onde o limite tipológico não coincidiu

com o limite municipal, foram observadas áreas com valores diferenciados para as vazões

específicas. Os resultados estão apresentados na tabela 3.1 e figura 3.

Na figura 4, está apresentado o mapeamento das regiões de intermitência superficial nos

mananciais de pequeno porte. As condições de intermitência foram subdivididas em situações mais

críticas e menos críticas. Nas regiões mais críticas podem ser observadas condições de

intermitência até em mananciais de médio porte. Estes municípios foram mapeados a partir da

experiência de técnicos da COPASA que conhecem as regiões estudadas, das informações

disponibilizadas na rede setorial de monitoramento hidrológico operada pela COPASA e das vazões

específicas q7,10 apresentadas na figura 3.
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TABELA 3.1 – VAZÕES ESPECÍFICAS Q7,10 REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS

Vazões Específicas Q7,,10

Estações ANA
Vazões Específicas Mínimas
Monitoradas pela COPASA

Municípios
Vazões Q7,10

Específicas
Hidrosistemas

(l/s/Km2 )
Código da

Estação

Vazões
Específicas

Q 7,10

(l/s/Km2)

Período
Monitorado

Vazões
Mínimas

Específicas
(l/s/Km2)

Vazões
Específicas

Q7,10

Regionais
(l/s/Km2)

Águas Formosas 1,8 55660000 1,56 - - 1,30
Almenara 0,85 / 0,18 54770000 0,63 - - 0,18

Angelândia 1,0 54300000 0,7 - - 1,30
Araçuaí 0,18 54485000

54500000
0,13
1,1

- - 0,18

Aricanduva 1,8 54235000 2,44 - - 1,80
Ataléia 0,9 55790000 1,18 1966 / 2002 1,18 1,0 (sede)

0.25
Bandeira 0,18 1994 / 2004 0,77 0,77(norte)

0,2 (sul)
Berilo 0,9 54360000 1,56 0,90

Bertópolis 1,35 55460000 0,83 1995/1996 1,08 0,83
Botumirim 0,18 54110002 0,12 1999/2004 1,71 1,7 (sede)

0,25
Cachoeira de Pajeú 0,18 54770000 0,63 1992/2003 0,017 0,18

Capelinha 1,8 54235000 2,44 1995/2001 2,44 1,30
Caraí 0,55 / 0,9 54590000

55520001
0,54
1,42

1993 / 2003 0,8 0,9 (oeste)
0,5(leste)

Carbonita 1,7 54230000 2,0 1995/2005 0,27 1,50
Carlos Chagas 0,72 55630000

55660000
0,89
1,56

- - 0,80

Catuji 0,9 55520001 1,42 - - 0,90
Central de Minas 0,9 55884990 0,39 - - 0,60
Chapada do Norte 1,0 54300000

54260000
0,7

1,43
I operacinais 1,0 1,00

Comercinho 1,7 54660000 0,21 - - 0,20
Coronel Murta 0,63 54200000 0,81 - - 0,60

Couto de M de Minas 2,7 54003000 2,41 - - 2,30
Crisólita 1,8 55660000 1,56 - - 1,30
Cristália 0,9 54110002 0,12 1995/2004 0,42 0,25(norte)

0,4 (sul)
Diamantina 2,7 54003000 2,41 1995/2005 2,4 2,50
Divisópolis 0,18 - - 1996/2003 0,9 0,9 (norte)

0,2
Felício dos Santos 2,7 54230000 2,0 - - 2,30

Felisburgo 0,9 54730005 0,9 - 0,75 0,75
Francisco Badaró 0,9 54360000 1,56 - - 0,70

Frei Gaspar 1,7 55790000 1,18 - - 1,20
Fronteira dos Vales 1,35 55460000

55660000
0,83
1,56

1993/2003 3,28 1,30

Fruta de Leite 0,45 54165000 0,11 - - 0,25
Grão Mogol 0,54 54110002 0,12 - - 0,54

Itabirinha 0,36 55884990 0,39 1996/2005 0,39 0,50
Itacambira 0,18 54110002 0,12 2003 2,25 0,25

Itaipé 0,90 55520001 1,42 1993/2003 0,73 0,90
Itamarandiba 2,7 54235000 2,44 1995/2005 2,44 2,20

Itaobim 0,54 54580000
54590000

0,85
0,54

- - 0,54

Jacinto 0,18 54780000 0,61 1995/2001 0,077 0,18
Jenipapo de Minas 0,54 0,50



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9

TABELA 3.1 ( cont ) – VAZÕES ESPECÍFICAS Q7,10 REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS

Vazões Específicas Q7,,10

Estações ANA
Vazões Específicas Mínimas
Monitoradas pela COPASA

Municípios
Vazões Q7,10

Específicas
Hidrosistemas

(l/s/Km2 )
Código da

Estação

Vazões
Específicas

Q 7,10

(l/s/Km2)

Período
Monitorado

Vazões
Mínimas

Específicas
(l/s/Km2)

Vazões
Específicas

Q7,10

Regionais
(l/s/Km2)

Jequitinhonha 0,18 54710000 0,84 1995/2003 2,05 0,5 (sul)
0,2 (norte)

Joaíma 0,9 54730005 0,90 1995/2003 0,82 0,80
Jordânia 0,18 54780000 0,61 1996 3,1 0,7 (sede)

0,2 (sul)
José Gonç. de Minas 0,9 54360000 1,56 - - 0,90

Josenópolis 0,9 54165000 0,11 - - 0,40
Ladainha 2,7 55520001 1,42 1993/2005 1,53 1,30

Leme do Prado 1,0 54300000 0,70 2000/2001 1,28 1,00
Machacalis 1,85 55460000 0,83 1995/2001 1,9 0,80

Mantena 0,15 55884990 0,39 - - 0,25
Mata Verde 0,18 - - 1998/2000 1,76 0,20

Medina 0,2 54770000
54660000

0,63
0,21

1995/2001 0,006 0,10

Mendes Pimentel 0,9 55884990 0,39 1992/2005 0,97 1,00
Minas Novas 1,0 54300000 0,70 - - 1,00

Monte Formoso 0,9 54730005 0,90 - - 0,90
Nanuque 0,18 55699998 0,89 - - 0,80

Nova Belém 0,1 55884990 0,39 - - 0,25
Nova Módica 0,9 55780000 0,25 1995/2005 0,055 0,25
Novo Cruzeiro 0,36 54485000 0,13 2003 1,0 0,50

N. Oriente de Minas 2,70 55660000 1,56 1,50
Novorizonte 0,5 54165000 0,11 - - 0,20
Olhos d'Água 0,7 54010005 1,28 - - 0,90

Ouro Verde de Minas 1,7 55790000 1,18 - - 1,20
Padre Carvalho 0,45 54165000 0,11 - - 0,40
Padre Paraíso 0,9 54590000 0,54 1993/2003

1996/2003
1996/2003

2,46
1,73
1,84

1,00

Palmópolis 0,9 55330000 0,78 - - 0,80
Pavão 2,7 55560000

55520001
1,42
1,42

1992/2003
1998/2003

0,39
0,53

1,00

Pedra Azul 0,2 54660000
54770000

0,21
0,63

1995/2001
1995/2005

0,033
0,0014

0,18

Pescador 2,7 55780000 0,25 1992 1,67 0,25
Ponto dos Volantes 0,55 54590000 0,54 - - 0,50

Poté 1,8 55520001 1,42 - - 1,30
Rio do Prado 0,45 55330000 0,78 1998/2003 0,75 0,60

Rubelita 0,7 54165000 0,11 - - 0,11
Rubim 0,45 54780000 0,61 1995/2001

1998/2003
0,077

2,0
0,20

Salinas 0,5 54165000 0,11 1995/1996 0,1 0,11
Salto da Divisa 0,8 54780000 0,61 0,20

Santa Cruz de Salinas 0,2 54770000
54660000

0,63
0,21

0,20

Sta Helena de Minas 1,35 55460000 0,83 0,80
Santa Maria do Salto 0,18 54780000 0,61 1995/2002

1998/2005
0,42
0,49

0,20

Santo Ant. do Jacinto 0,45 1995/2003 0,36 0,40
São Félix de Minas 0,9 55884990 0,39 - - 0,60

S Gonç. do Rio Preto 2,0 54003000 2,41 1995/2000 2,24 2,30
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TABELA 3.1 ( cont. ) – VAZÕES ESPECÍFICAS Q7,10 REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS

Vazões Específicas Q7,,10

Estações ANA
Vazões Específicas Mínimas
Monitoradas pela COPASA

Municípios
Vazões Q7,10

Específicas
Hidrosistemas

(l/s/Km2 )
Código da

Estação

Vazões
Específicas

Q 7,10

(l/s/Km2)

Período
Monitorado

Vazões
Mínimas

Específicas
(l/s/Km2)

Vazões
Específicas

Q7,10

Regionais
(l/s/Km2)

S.João Manteninha 0,2 55884990 0,39 - - 0,35
São José do Divino 0,45 55780000

55884990
0,25
0,39

1988/2005 0,43 0,30

Senador M.Gonçalves 2,7 54230000 2,0 1995/2005 1,8 2,00
Serra dos Aimorés 0,18 55699998

55660000
0,89
1,56

- - 0,80

Setubinha 1,0 - - 1,00
Taiobeiras 0,0 53490000 0,0 1996 0,002 0,05

Teófilo Otoni 0,9 55520001 1,42 1996/2003
1996/2003

0,9
1,42

1,30

Turmalina 1,7 54250000
54360000

0,7
1,56

- - 1,50

Umburatiba 1,35 55460000
55660000

0,83
1,56

1956/1961
1995/1996

0,56
1,08

0,80

Veredinha 2,7 54235000 2,44 - - 1,00
Virgem da Lapa 0,9 54165000

54360000
0,11
1,56

0,6(norte)
0,9 (sul)

4. DISPONIBILIDADES HÍDRICAS SUBTERRÂNEAS

As regiões do extremo nordeste do estado, que englobam parte das bacias dos rios

Jequitinhonha e Mucuri, apresentam uma reduzida disponibilidade hídrica subterrânea, associada a

problemas de qualidade de água, onde ocorre uma presença constante de Ferro e Manganês. Em

áreas específicas, são detectadas concentrações elevadas de dureza, cloretos e flúor, que constituem

elementos restritivos ao aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos para abastecimento

público. Esta é uma região constituída predominantemente por granitos muito pouco fraturados,

com solos delgados e rochas aflorantes. Conforme dito anteriormente, tal morfologia, associada à

ocorrência de regimes torrenciais de escoamento superficial, não favorece os processos de

infiltração e recarga dos aqüíferos subterrâneos regionais, resultando em um potencial

hidrogeológico extremamente reduzido. Tais características são observadas principalmente nas

bacias do rio Mucuri e médio Jequitinhonha. A região do alto Jequitinhonha e alto Mucuri apresenta

um comportamento hidrogeológico diferenciado, com ocorrência de um fraturamento mais elevado,

maior disponibilidade hídrica e melhor qualidade da água.

Apesar de todas as dificuldades existentes no aproveitamento da água subterrânea para os

sistemas de abastecimento locais, a grande heterogeneidade dos aqüíferos e a existência de
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peculiaridades locais possibilitam que sejam obtidos resultados favoráveis no atendimento dos

pequenos povoados, uma vez que demandas inferiores a 1,5 l/s, em princípio, poderiam ser

abastecidas por água subterrânea.

A estimativa das disponibilidades hídricas subterrâneas e expectativas de atendimento das

localidades, via captação subterrânea, foram efetuadas por meio de um estudo conceitual,

fundamentado nas informações quantitativas e qualitativas dos poços perfurados pela COPASA,

disponibilizadas em sua rede setorial de monitoramento hidrogeológico. Tais informações,

juntamente com aquelas relativas aos sistemas já instalados, foram estruturadas em forma de

planilha, visando orientar a escolha do tipo de fonte de produção dos sistemas a serem implantados

nos pequenos povoados, os quais possuem, em sua maioria, demandas abaixo de 1,5 l/s. A partir

deste estudo, foram identificadas as regiões mais críticas, onde existe escassez de água subterrânea

ou aspectos restritivos de ordem qualitativa, associados a problemas de intermitência nas águas

superficiais. Estas regiões estão mapeadas na figura 5.

De uma maneira geral, nas águas subterrâneas da região estudada existe uma presença

constante de Ferro e Manganês, principalmente nas coberturas aluvionares e detríticas. Em áreas
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específicas, são detectadas concentrações elevadas de cloretos, dureza e fluor. A incidência de

teores elevados de cloretos é característica da região nordeste do estado, nas bacias do médio

Jequitinhonha e baixo Mucuri. Na região centro/ norte do estado observa-se uma ocorrência

constante de águas com dureza elevada. O flúor ocorre esporadicamente em pontos isolados, de

forma puntual.

Com o objetivo de balizar a estimativa de custo dos sistemas de abastecimento a serem

implantados nas localidades do projeto “Vida no Vale”, foram relacionados em forma de planilha

os teores de ferro, cloretos, dureza e fluor dos poços perfurados pela COPASA, disponibilizados em

sua rede setorial de monitoramento hidrogeológico. Para isto, foram analizados os registros de

qualidade da água de 421 poços tubulares. Em seguida foram mapeadas as incidências destes

elementos e detectadas as regiões mais críticas, onde são observadas concentrações acima dos

valores máximos permitidos pela portaria 518. O valor máximo permitido pela portaria 518 para o

índice de dureza é de 500 mg/l, mas segundo experiência de técnicos da COPASA, águas com

dureza acima de 200 mg/l são rejeitadas pela população, que também rejeita águas com

concentrações de cloretos acima de 150 mg/l, apesar da portaria regulamentar um valor máximo de

250 mg/l.

As incidências de cloretos e dureza estão mapeadas na figura 6. Observa-se que as regiões

mais críticas estão localizadas nas regiões nordeste e centro-norte. Alguns municípios onde não

foram perfurados poços, mas que se localizam em regiões de provável ocorrência destes elementos,

deverão ser caracterizados de forma similar à região em que estão inseridos. A tabela 3.2 apresenta

um detalhamento da figura 6, relacionando os municípios onde foram detectados indices de dureza e

salinidade acima do limite.

As incidências de ferro nas águas subterrâneas estão mapeadas na figura 7 . Observa-se que

existe uma ocorrência generalizada de índices de ferro acima do valor máximo permitido, que é de

0,3 mg/l. Em alguns municípios, não foram detectados índices elevados deste elemento, mas como

se localizam em regiões de provável ocorrência, deverão ser previstos equipamentos para sua

remoção. Na tabela 3.1 estão apresentadas de forma detalhada as informações utilizadas no

mapeamento da figura 7.
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TABELA 3.1 – TEORES DE FERRO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Municípios
Ocorrência de
concentrações
acima de 3,0

mg/l

Ocorrência de
Concentrações
entre 0,3 e 3,0

mg/l

Freqüência de
ocorrências

Ocorrência de
Concentrações

inferiores a
0,3 mg/l

( aceitável )

Provável
ocorrência

mas não
detectada

Inexistência
de dados .
Similar à

região onde
se insere

Águas Formosas sim
Almenara sim

Angelândia sim Pontos isolados
Araçuaí sim sim Pontos isolados

Aricanduva sim sim Pontos isolados
Ataléia sim Pontos isolados

Bandeira sim Pontos isolados
Berilo sim sim generalizada

Bertópolis sim sim Pontos isolados
Botumirim sim Pontos isolados

Cachoeira de Pajeú sim Pontos isolados
Capelinha sim Pontos isolados

Caraí sim Pontos isolados
Carbonita sim Pontos isolados

Carlos Chagas sim sim generalizada
Catuji sim

Central de Minas sim
Chapada do Norte sim Pontos isolados

Comercinho sim Pontos isolados
Coronel Murta sim Pontos isolados

Couto M de Minas sim Pontos isolados
Crisólita sim sim Pontos isolados
Cristália sim esporádica

Diamantina sim
Divisópolis sim Pontos isolados

Felício dos Santos sim
Felisburgo sim Pontos isolados

Francisco Badaró sim sim Pontos isolados
Frei Gaspar

Fronteira dos Vales sim Pontos isolados
Fruta de Leite sim
Grão Mogol sim Pontos isolados

Itabirinha sim
Itacambira sim

Itaipé sim
Itamarandiba sim Pontos isolados

Itaobim sim sim Pontos isolados
Jacinto sim sim generalizada

Jenipapo de Minas sim
Jequitinhonha sim esporádica

Joaíma sim Pontos isolados
Jordânia sim sim generalizada

José Gonç de Minas sim Pontos isolados
Josenópolis sim sim Pontos isolados
Ladainha sim sim Pontos isolados

Leme do Prado sim sim Pontos isolados
Machacalis sim

Mantena sim
Mata Verde sim

Medina sim sim Pontos isolados
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TABELA 3.1 (cont.) – TEORES DE FERRO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Municípios
Ocorrência de
concentrações
acima de 3,0

mg/l

Ocorrência de
Concentrações
entre 0,3 e 3,0

mg/l

Freqüência de
ocorrências

Ocorrência de
Concentrações

inferiores a
0,3 mg/l

( aceitável )

Provável
ocorrência

mas não
detectada

Inexistência
de dados .
Similar à

região onde
se insere

Mendes Pimentel sim sim generalizada
Minas Novas sim sim Pontos isolados

Monte Formoso sim
Nanuque sim

Nova Belém sim
Nova Módica sim sim Pontos isolados

Novo Cruzeiro sim sim Pontos isolados
N Oriente de Minas sim

Novorizonte sim Pontos isolados
Olhos d'Água sim Pontos isolados

Ouro V de Minas sim
Padre Carvalho sim
Padre Paraíso sim Pontos isolados

Palmópolis sim
Pavão sim sim Pontos isolados

Pedra Azul sim Pontos isolados
Pescador sim sim Pontos isolados

Ponto dos Volantes sim
Poté sim

Rio do Prado sim sim Pontos isolados
Rubelita sim Pontos isolados
Rubim sim generelizada
Salinas sim sim Pontos isolados

Salto da Divisa sim Pontos isolados
Sta Cruz de Salinas sim
Sta Helena deMinas sim
Sta Maria do Salto sim
Sto Ant. do Jacinto sim Pontos isolados
São Félix de Minas sim Pontos isolados
S Gonç do R Preto sim
S João Manteninha sim
São José do Divino sim sim Pontos isolados
Senad M.Gonçalves sim Pontos isolados
Serra dos Aimorés sim Pontos isolados

Setubinha sim
Taiobeiras sim Pontos isolados

Teófilo Otoni sim sim Pontos isolados
Turmalina sim

Umburatiba sim generalizada
Veredinha sim esporádica

Virgem da Lapa sim Pontos isolados
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TABELA 3.2 – MINICÍPIOS ONDE FORAM DETECTADOS ÍNDICES DE DUREZA E SALINIDADE
ACIMA DO LIMITE NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Municípios
Ocorrência de índices

de dureza acima de
500 mg/l

Ocorrência de
índices de dureza

entre 200 e 500 mg/l

Ocorrência de
índices de cloretos

acima de 200
mg/l

Inexistência de
dados . Similar
à região onde se

insere

Araçuaí generalizada Pontos isolados
Aricanduva Pontos isolados

Bandeira Pontos isolados
Berilo Pontos isolados

Bertópolis Pontos Isolados Pontos Isolados
Carlos Chagas Pontos Isolados Pontos Isolados

Chapada do Norte generalizada Pontos isolados
Coronel Murta Pontos isolados

Crisólita generalizada Pontos isolados
Divisópolis Pontos isolados

Francisco Badaró Pontos isolados
Itaobim Pontos Isolados Pontos Isolados
Jacinto generalizada generalizada

Jenipapo de Minas
joaima

Jordânia generalizada generalizada
Josenópolis Pontos isolados

Leme do prado esporádicos
Mata Verde sim

Medina Pontos isolados
Nanuque generalizada generalizada

Novo Cruzeiro Pontos isolados
Olhos d' Água Pontos isolados

Palmópolis sim
Pedra Azul Pontos isolados

Rio do Prado Pontos Isolados Pontos Isolados
Rubelita generalizada Pontos isolados
Rubim generalizada generalizada
Salinas Pontos isolados

Salto da Divisa generalizada generalizada
Santa Maria do Salto sim

Sto Antônio do Jacinto generalizada Pontos isolados
Serra dos Aimorés Pontos isolados

Umburatiba generalizada generalizada
Virgem da Lapa Pontos isolados
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Apresentou-se neste trabalho uma análise das disponibilidades hídricas superficiais e

subterrâneas nas bacias dos rios Jequitinhonha, Mucurí e São Mateus, visando orientar o processo

de implantação dos sistemas de abastecimento de água das comunidades locais pelo programa

“Vida no Vale“.

Os deflúvios específicos superficiais q7,10 nas regiões de interesse foram estimados a partir

dos registros de medições de vazão da rede setorial de monitoramento hidrológico operada pela

COPASA, aqueles disponibilizados pela Agência Nacional de Águas em sua rede básica nacional, e

a metodologia apresentada pela Hidrosistemas na publicação “Deflúvios Superficiais do Estado de

Minas Gerais”. Elaborou-se a partir destas estimativas, um diagnóstico das fontes de produção dos

sistemas de abastecimento operados pela COPASA nas sedes municipais, que são basicamente

superficiais. As vazões específicas regionais representativas dos municípios e as regiões de

intermitência superficial nos mananciais de pequeno porte foram mapeadas a partir de uma análise

dos resultados obtidos pelas três metodologias

Partiu-se em seguida para uma análise das expectativas de atendimento das demandas dos

pequenos povoados contemplados pelo projeto via manancial subterrâneo. Este estudo foi

fundamentado nas informações quantitativas e qualitativas dos poços perfurados pela COPASA,

disponibilizadas em sua rede setorial de monitoramento hidrogeológico. Tais informações, relativas

a cada uma das comunidades, foram elencadas em forma de planilha, para servir de embasamento

para implantação dos sistemas locais. Foram identificados os municípios onde são observadas

situações críticas de escassez de água. Estas regiões foram plotadas em mapas temáticos, que

apresentam separadamente as incidências dos diversos elementos restritivos ao aproveitamento dos

recursos hídricos, tanto quanto a aspectos qualitativos como quantitativos.

Considerando-se as características da região estudada e a ordem de grandeza das demandas

dos sistemas a serem implantados nos povoados contemplados neste projeto, recomendou-se:

- De uma maneira geral, fosse efetuada uma tentativa inicial de perfuração de poços, mesmo

nas regiões mais críticas, uma vez que a grande maioria das demandas são inferiores a 1,5 l/s.

Espera-se que demandas inferiores a este valor possam ser atendidas por meio de captações

subterrâneas, caso os estudos hidrogeológicos sejam elaborados individualmente em cada

localidade.
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- Fossem preservadas as captações superficiais por gravidade, com a instalação de sistemas de

tratamento simplificados nos casos em que a qualidade da água for compatível com os respectivos

tipos de tratamento.

- Fossem buscadas tecnologias de ponta para viabilizar os processos de abrandamento e

remoção de elementos mais restritivos ao aproveitamento das águas subterrâneas, no que diz

respeito à presença de cloretos, dureza, flúor ou ferro excessivo.

- Nas regiões caracterizadas por poços pouco produtivos, recomendou-se a instalação de

equipamentos de baixo rendimento, como os compressores, para evitar o deplecionamento do

aqüífero, as variações sazonais, a perda de qualidade e a redução da vida útil do poço, além de

possuir uma manutenção mais fácil.

- Nas regiões onde não fosse obtido sucesso nas perfurações, recomendou-se a implantação de

sistemas integrados, com adutoras de longa distância para abastecer diversas comunidades de

pequeno porte.
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