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SEGURANÇA HÍDRICA PARA ABASTECIMENTO URBANO:
PROPOSTA DE UM MODELO ANALÍTICO E APLICAÇÃO NA BACIA DO RIO
DAS VELHAS, MINAS GERAIS

Marília Carvalho de Melo
Dezembro de 2016
Orientadores: José Paulo Soares de Azevedo
Rosa Maria Formiga Johnsson
Programa: Engenharia Civil

Este trabalho apresenta uma proposição de modelo analítico para avaliação do
nível de segurança hídrica de sistemas urbanos de abastecimento de água e os resultados
de sua aplicação no estudo de caso no Sistema rio das Velhas que abastece parte da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. O modelo visa a dar suporte à elaboração e à
aplicação de políticas que produzam resultados que, embora afetadas por riscos
estimados, sejam satisfatórias em termos da quantidade e da qualidade das águas brutas
destinadas ao abastecimento público em áreas urbanas. A construção do modelo se
baseou na premissa de que a segurança hídrica de sistemas de abastecimento de água
potável depende, principalmente, dos resultados da gestão dos recursos hídricos, pois
dela resultarão a quantidade e a qualidade da água bruta no ponto de captação. A bacia
hidrográfica está submetida a uma série de estressores, entre eles: pressões ambientais,
demanda de água, poluentes ordinários ou acidentais e eventos hidrológicos extremos,
que geram impactos mais ou menos severos sobre a quantidade e qualidade da água. A
conjugação da capacidade de detecção do estressor, sua probabilidade de ocorrência e
os impactos gerados constituem uma medida do risco à segurança hídrica. Segundo o
modelo desenvolvido, uma medida obtida com a ferramenta Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA) pode ser usada para indicar a prioridade de ações de uma política
pública de segurança hídrica do abastecimento urbano. O modelo desenvolvido neste
trabalho foi validado pela aplicação dos dados meteorológicos, hidrológicos e
ambientais na bacia do rio das Velhas.
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URBAN WATER SUPPLY SECURITY: ANALYTICAL MODEL APPLIED TO RIO
DAS VELHAS BASIN, MINAS GERAIS, BRAZIL

Marília Carvalho de Melo
December/2016
Advisors: José Paulo Soares de Azevedo
Rosa Maria Formiga Johnsson
Department: Civil Engineering

This work presents a proposed analytical model for evaluation of the water security
level of urban water supply systems and the results of the model application to a case
study regarding the Velhas river supply system, that supplies part of Metropolitan
region of Belo Horizonte. The model aims to give support to the development and
deployment of policies that will lead to, although affected by estimated risks,
satisfactory raw water quality and quantity made available for the city population. The
development of the model was based on the assumption that the drinking water supply
system security depends mainly on the raw water management policies results, as they
will determine the amount and quality of water on sources. The water basin is subject to
a number of stressors, more or less detectable, with different occurrence rates, such as:
environmental pressures, increasing water demand, constant and accidental pollutants
and critical hydrological events. These will impact more or less severely on the amount
and quality of water. Water security risk measurement takes into account the stressor
detectability, probability of occurrence and impact. According to the proposed model, a
risk measure obtained with the aid of the Failure Mode and Effect Analysis tool, can be
used to indicate priorities on the development of public policies to ensure urban water
security. The model developed in this work was validated by applying to it
hydrological, environmental and meteorological data measured in 2015 in the Velhas
Basin.
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1 INTRODUÇÃO
Água é vital para a sobrevivência da população e os desenvolvimentos econômico,
social e ambiental das cidades. Água é um fator da segurança alimentar, da geração de
energia, da atividade industrial, do equilíbrio de ecossistemas aquáticos, da preservação
das identidades social e cultural. O aumento crescente da população, que gera aumento
da demanda por água, e as alterações climáticas globais, ainda pouco modeladas,
associados à disponibilidade limitada de recursos hídricos na natureza, impõem sérios
desafios à gestão de águas para abastecimento urbano.
A gestão das águas em áreas urbanas tem grande complexidade, visto que tem que
compatibilizar a quantidade limitada de água no território com os usos, dentre os quais
tem prioridade legal o abastecimento público de água potável, que precisa ser
compatibilizado com outros importantes usos da mesma bacia hidrográfica, a montante
e a jusante do ponto de captação para abastecimento público. A gestão enfrenta um
crescente e desordenado uso do solo, além de um também crescente adensamento
populacional, que implica em alterações no regime e na qualidade das águas e no
aumento da demanda. Esses processos continuados reduzem a oferta de água nos
centros urbanos e, como solução, cidades têm que se abastecer de água de locais muito
distantes de onde estão localizadas, o que torna o processo muito mais dispendioso,
além de potencializar conflitos entre a área doadora e a receptora.
As políticas de gestão urbana das grandes cidades brasileiras, em geral, não incluem a
gestão de recursos hídricos de maneira abrangente, exceto pelo provimento de água
potável. Os eventos frequentes de enchentes nas cidades, o comprometimento da
qualidade das águas dos rios urbanos e o fato recente da acentuada redução da
disponibilidade de água de abastecimento para as principais metrópoles da região
Sudeste do Brasil indicam a ausência de políticas de gestão de recursos hídricos nas
políticas públicas urbanas.
Mesmo após a crise hídrica do sudeste dos anos de 2014 e 2015, os planos de governo
dos candidatos eleitos em 2016, para as prefeituras das três mais importantes cidades
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brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, não apresentam propostas
abrangentes para a gestão das águas nas cidades.
Uma política eficaz de gestão de recursos hídricos nas cidades, que ordene ações
integradas, desde o manancial da fonte de água bruta até a entrega ao consumidor final,
alinhada com outras políticas intervenientes, é um eixo estruturante do desenvolvimento
econômico e social. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE, 20121) ressalta a importância das políticas de gestão de recursos hídricos, em
que a água é tratada como um insumo do crescimento econômico e ambiental. A
Organização das Nações Unidas (ONU, 20132) afirma que uma política efetiva de
gestão de recursos hídricos deve se pautar pelas seguintes diretrizes:


garantia de acesso à água potável segura e suficiente, a custo acessível, a fim de
satisfazer as necessidades básicas, inclusive saneamento e higiene (ONU, 20103),
para assegurar saúde e bem-estar;



proteção da vida, dos direitos humanos, de valores culturais e recreativos;



preservação e proteção dos ecossistemas na implantação e na gestão das
operações, a fim de garantir a capacidade de fornecer água, ao mesmo tempo que
mantêm as funções essenciais dos ecossistemas;



garantia do desenvolvimento socioeconômico, inclusive das atividades produtivas,
tais como geração de energia, transporte, indústria e turismo;



proteção da vida humana e do ambiente contra os efeitos adversos da poluição nos
processos de coleta e tratamento de águas servidas;



colaboração na gestão de recursos hídricos transfronteiriços nacionais e
internacionais;



estabelecimento de dispositivos técnicos e gerenciais capazes de lidar com
incertezas e riscos relacionados à água, tais como inundações, secas, poluição e
outros;



governança, sistemas de prestação de contas e apropriação dos interesses de todas
as partes interessadas pela adoção de regimes jurídicos adequados e eficazes, pela
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manutenção de instituições transparentes, participativas e responsáveis, pelo
estabelecimento de infraestrutura devidamente planejada, operada e mantida e
pelo desenvolvimento de capacidades.
Em suma, o que se espera de uma política eficaz de recursos hídricos para
abastecimento urbano é que ela seja capaz de resultar na disponibilidade imediata de
água em quantidade suficiente e em qualidade adequada ao consumo humano, para a
produção, inclusive a geração de energia, para o lazer e para a manutenção de valores
sociais tangíveis, como a igualdade de direitos de acesso, e intangíveis, como a
paisagem e a cultura. A política eficaz visa, ainda, à manutenção de corpos de água
descontaminados e à drenagem adequada das águas.

1.1 Abastecimento de água para áreas urbanas
As diretrizes da ONU (20124) aplicam-se, principalmente, aos ambientes urbanos, visto
que, em 2014, mais de 54% da população do mundo viviam em cidades, e, em 2050,
este percentual deverá ser 66% (ONU, 20145).
Segundo as projeções da OCDE (2012) para 2050, a disponibilidade de água doce será
um desafio em muitas regiões. Segundo essa organização, entre 2000 e 2050, a
população urbana terá crescido de 1,6 a 3,9 bilhões de pessoas, contingente que incluirá
40% da população mundial vivendo em bacias hidrográficas sob severo estresse hídrico,
especialmente na América do Sul, África e Ásia. Nesta base de tempo, a projeção de
crescimento da demanda de água é de cerca de 55%, causada pela expansão da
indústria, da geração de energia e do uso doméstico.
No Brasil, as taxas crescentes de urbanização e de concentração populacional expressam
o agravamento do desafio de integrar políticas de gestão de recursos hídricos às
políticas urbanas. Em 1940, a população urbana representava 31% da população
brasileira; em 1970, esse percentual já superava 55% e, em 2010, o número de pessoas

Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/OFuturoqueQueremos_rascunho_zero.pdf>.
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vivendo em cidades era de 84% da população brasileira (IBGE, 20106). Os dois
fenômenos sociais, taxa crescente de urbanização e aumento da concentração
populacional, detectados pelo Banco Mundial (20087), provocam a depleção dos
recursos naturais disponíveis na cidade. Por causa disto, as atividades econômicas
passam a depender de recursos externos à cidade para responder à demanda da
população que nela reside. Um desses recursos é a água.

1.2 Situação das cidades brasileiras com relação ao
abastecimento de água
A situação do conjunto das cidades brasileiras é a de vencer importantes obstáculos
técnicos, econômicos e políticos, para criar, manter e gerir sistemas de abastecimento de
água em quantidade e qualidade suficientes e necessárias para os diversos usos.
A OCDE (20118) relatava que, em 2006, o investimento médio necessário para o
estabelecimento e a manutenção da infraestrutura relacionada à água para os seus
países-membros e para outros grandes países, inclusive a Rússia, Índia, China e Brasil,
seria de US$780 bilhões ao ano, até 2015, e de mais de US$1 trilhão por ano, até 2025,
valores significativamente superiores à média anual atualmente, investida de US$576
bilhões em infraestrutura relacionada à água.
Em 2010, a Agência Nacional de Águas (ANA) publicou o Atlas Brasil de
Abastecimento Urbano de Água, no qual é analisada a situação do abastecimento
público nos centros urbanos, que então congregavam 84% da população brasileira
(ANA, 2010). O Atlas propõe ações para o período que se estende até o ano de 2050. Os
principais destaques da análise dos dados de 5565 municípios são:
 47% dos municípios são abastecidos com águas superficiais, 39% com águas
subterrâneas e 14% com águas de sistemas mistos;
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 a demanda total projetada para as águas de abastecimento urbano era de 570
m3/s para o ano de 2015 e de 630 m3/s para 2025;
 47,3% da demanda está concentrada na Região Sudeste;
 considerando a razão demanda/disponibilidade, 45% dos municípios têm
sistemas de abastecimento de água em condição satisfatória, 46% necessitam da
ampliação do sistema e 9% requerem um novo manancial.
Os dados analisados levaram à conclusão de que são necessários investimentos da
ordem de R$22 bilhões para atender à demanda por água em 3059 municípios, até o ano
de 2025. Ao mesmo tempo, para garantir água com qualidade nos mananciais, é
necessário um investimento de R$48 bilhões em sistemas de tratamento de esgoto de
2926 cidades, até o mesmo ano (ANA, 2010). Esses valores, no total de R$70 bilhões,
afiguram-se pequenos, visto que representam meros 1,13% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro, que foi de R$5,3 trilhões em 2013 (IBGE, 20169). A mobilização
desses valores, e a sua aplicação, entretanto, depende de decisões de governo e de
políticas que incluam os recursos hídricos entre as prioridades da gestão urbana.
O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) (BRASIL, 201010), da mesma
forma, apresenta um diagnóstico do saneamento no Brasil, consideradno a totalidade
dos municípios e não apenas áreas urbanas, com os seguintes resultados:
 Abastecimento de água: 59,4% adequado; 33,9% precário e 6,8% sem
atendimento;
 Esgoto sanitário: 39,7% adequado; 50,7% precário e 9,6% sem atendimento.
Em relação aos investimentos necessários, o PLANSAB apresenta para o horizonte de
2030 a necessidade de R$ 122.149 milhões de reais para abastecimento de água e R$
181.893 milhões para esgotamento sanitário. Caso se considere apenas áreas urbanas,
este valor se altera para R$ 114.839 e R$ 166.449 milhões para água e esgoto
respectivamente.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/indicadores.php>. Acesso em: 08
mar. 2016.
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Os valores apresentam coerência com o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de Água
(ANA, 2010), uma vez que no estudo da ANA, os investimento são estimados para
3059 municípios de maior porte.

1.3 Legislação aplicável ao abastecimento urbano
A Política Nacional de Recursos Hídricos é estabelecida pela Lei Federal nº 9.433, de
1997 (BRASIL, 1997), que regulamenta o artigo 21 da Constituição do Brasil, que
institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A Lei
alinha três objetivos que o SINGRE deve perseguir:
 assegurar à geração atual e às futuras a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
 promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao
desenvolvimento sustentável; e
 garantir a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
Os objetivos da Lei nº 9.433 compreendem, portanto, os desafios da gestão das águas
em prover água à população em quantidade e qualidade adequadas para usos diversos.
Ela também atribui aos estados e à União competência para gerir os recursos hídricos,
limitada, no entanto, à gestão das águas brutas.
Por outro lado, a Política de Saneamento é estabelecida pela Lei nº 11.445, de 2007,
(BRASIL, 2007) que dá atribuição ao município para garantir o abastecimento público
de água tratada, o tratamento de esgoto e as drenagens urbanas.
A resultante da política de água no meio urbano é diretamente influenciada pela gestão
da água bruta na bacia hidrográfica. Portanto, no interesse das cidades, a política de
gestão eficaz de recursos hídricos deverá integrar instrumentos dessas duas políticas
públicas.
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1.4 Desafios das políticas de gestão de recursos hídricos
O abastecimento público é o uso considerado crucial para a manutenção da vida das
cidades, em todas as suas dimensões, a ponto de ser priorizado em lei. O abastecimento
pode experimentar a concorrência de outros importantes usos da água da mesma bacia
que abastece o município, conforme as potencialidades econômicas e as dinâmicas
sociais de cada centro urbano.
Ao ocorrer tal situação, a compatibilização dos diversos usos apresenta um primeiro
desafio à gestão. O segundo desafio está na própria dinâmica do crescimento urbano e
da ocupação do soloque implica em alterações na disponibilidade, na qualidade e no
regime das águas em seu território. Neste cenário, torna-se imprescindível o
estabelecimento de políticas de águas eficazes, com mecanismos que garantam a
integração entre políticas que tenham influência sobre a garantia da quantidade e
qualidade dos recursos hídricos.
Assim como todo o Sudeste brasileiro, nos anos de 2014 e 2015, Minas Gerais sofreu os
efeitos de uma crise hídrica provocada por baixos índices pluviométricos. Os sistemas
de abastecimentos das principais metrópoles do Sudeste, especialmente a cidade de São
Paulo, estiveram próximos do colapso. Designa-se crise o resultado de um risco mal
calculado ou de gestão de risco mal conduzida (VILELA JUNIOR; DEMAJOTOVIC,
2013).
Em Minas Gerais, no ano de 2014, mais de 160 municípios dos 853 existentes no estado
decretou situação de emergência em função da estiagem severa11. Essa situação alertou
as autoridades e a sociedade para o desafio da gestão das águas em regiões do estado
nas quais, até então, convivia-se com a cultura da abundância de água. Além disso, a
redução das vazões disponíveis expôs a fragilidade da política de saneamento de
diversos municípios, que, via de regra, convive com orçamentos limitados e pouco
investimento em manutenção e melhoria dos componentes do sistema.

Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/10/17/interna_gerais,580820/emminas-160-municipios-decretaram-situacao-de-emergencia-pelo-tempo-seco.shtml>. Acesso em: 16 mar.
2016.
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O conceito de segurança hídrica ganha corpo entre os organismos que concebem
diretrizes para as políticas de gestão de recursos hídricos – ONU, OCDE, Global Water
Partnership (GWP), Conselho Mundial das Águas – como um novo paradigma que
avança em relação ao tradicional modelo da Gestão Integrada de Recursos Hídricos,
visto que foca nos resultados complementando a tradicional abordagem da gestão por
processos (BAKKER; COOK, 2011).
O novo paradigma, a segurança hídrica, embora emergente, já apresenta vasta literatura
e bons resultados práticos de gestão de recursos hídricos em vários países (FRANÇA,
200912; AAS, 201613; EPA, 201614; THE NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL’S
NATIONAL INTELLIGENCE, 201215; GTZ, 201016; CEPAL, 201617; AWDO, 201618;
ANA, 2013). No Brasil, o assunto é ainda pouco explorado, tanto pelos estudiosos
quanto pelos gestores públicos, e precisa ser discutido. Esta tese é apresentada como
contribuição para essa discussão.

1.5 Delimitação e justificativa da pesquisa
A realidade brasileira de abastecimento público de água, aqui apresentada em conjunto
com a tendência de aumento de eventos hidrológicos extremos (FEAM, 2014), revela a
necessidade de políticas eficazes para a garantia do provimento de água, especialmente
nos grandes centros urbanos. O conceito de segurança hídrica emergiu mundialmente
com o propósito de designar um modelo de gestão focado no resultado e na efetividade
da política de água. O conceito

abordado na literatura ainda é bastante amplo.

Preponderantemente o conceito aborda a garantia, a riscos aceitáveis, de água em
quantidade e qualidade para os usos múltiplos, antrópicos e naturais. Entretanto,
diversos recortes setoriais do conceito são propostos na literatura. Considerando
Disponível
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portanto, a relevância do abastecimento de água urbano enquanto estratégia de
desenvolvimento econômico e social sustentável nas grandes cidades, o presente
trabalho estabeleceu uma delimitação ao conceito de segurança hídrica que atenda a
esse pressuposto.
Portanto, além de se concentrar na gestão da água bruta em nível de bacia hidrográfica,
esta tese irá considerar, do setor de saneamento, somente a parte que tenha uma relação
direta com a água bruta, a saber: os sistemas de captação e tratamento (que podem ser
mais ou menos adaptativos à quantidade e à qualidade de água bruta), distribuição e
consumo ou ainda medidas de uso racional que possam aumentar a disponibilidade de
água para o abastecimento urbano e diminuir assim a pressão do consumo urbano sobre
o manancial de abastecimento. Uma avaliação da segurança hídrica envolvendo todas
as unidades de um sistema de abastecimento de água potável - da captação ao
consumidor final, é outra pesquisa plena, que impõe uma análise meticulosa de todos os
seus componentes e etapas.
Assim, o conceito de segurança hídrica desenvolvido e aplicado, segundo os recortes
desta pesquisa, é o seguinte: “segurança hídrica para abastecimento urbano de água
pode ser definido como a garantia de provimento de quantidade e qualidade de água
bruta suficiente para o abastecimento público, associado a um determinado risco de
escassez, tendo como referencial a bacia hidrográfica”.
A delimitação proposta é composta pela garantia de água para o abastecimento urbano,
ampliando a perspectiva da avaliação do abastecimento para a escala da bacia
hidrográfica que possui outros usuários a montante e a jusante da captação para
abastecimento urbano de água e diversos usos múltiplos a serem garantidos,
inclusivedemandas ambientais.
A pesquisa visa desenvolver um modelo analítico conceitual de segurança hídrica
aplicável a sistemas de abastecimento urbanos, que propicie ferramentas sistemáticas de
avaliações que subsidiará uma política eficaz em termos de provimento de água, em
quantidade e qualidade. O modelo proposto será testado na bacia do rio das Velhas,
principal manancial responsável pelo abastecimento da RMBH. O estudo de caso se
diferencia por analisar, sob o enfoque dos recursos hídricos e aspectos ambientais, a
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bacia a montante do Sistema rio das Velhas, operado pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (COPASA), sob o enfoque de segurança hídrica e por propor uma medida
de risco associada à segurança hídrica do abastecimento da metrópole de Belo
Horizonte.
Diante da relevância do tema, o órgão gestor de recursos hídricos produziu um estudo
nominado “Estratégias para a Segurança Hídrica em Minas Gerais” (IGAM, 2016), que
aborda de maneira ampla desafios para a segurança hídrica, mas ressalta ao longo do
seu desenvolvimento a área escolhida para estudo de caso deste trabalho. O
desenvolvimento do modelo se valeu de estudos e discussões no âmbito do Grupo de
Pesquisa “Água, Gestão e Segurança Hídrica em tempos de Mudanças Ambientais
Globais”, da qual a autora é parte ativa, e partiu do esquema conceitual e metodológico
proposto por Formiga-Johnsson e Melo (2016) sobre segurança hídrica de
abastecimento urbano no contexto da gestão de bacias hidrográficas. Foi, ainda,
proposto um aperfeiçoamento do modelo analítico por meio do desenvolvimento de
uma metodologia de cálculo do risco associado à segurança da disponibilidade de água
bruta.

1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo geral
O objetivo geral desta tese é propor um modelo analítico de avaliação do nível de
segurança hídrica para o abastecimento urbano de água.
Busca-se, com o modelo, dar suporte à elaboração e à aplicação de políticas de
segurança hídrica que produzam resultados satisfatórios, em termos de quantidade e
qualidade de quantidade, para abastecimento público em áreas urbanas.

1.6.2 Objetivos específicos
 avaliar o estado da arte do conceito de segurança hídrica nas bibliografias
técnica, científica e institucional;
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 identificar propostas conceituais e metodológicas de segurança hídrica na
literatura, bem como indicadores quantitativos aplicáveis à segurança hídrica;
 verificar exemplos práticos de aplicação do conceito de segurança hídrica em
ambientes urbanos;
 propor um modelo analítico para a avaliação de segurança hídrica aplicável ao
abastecimento urbano de água;
 aplicar o modelo proposto em um estudo de caso no Sistema de abastecimento
da região metropolitana de Belo Horizonte: Sistema rio das Velhas.

1.7 Metodologia de pesquisa
O desenvolvimento deste trabalho iniciou-se por uma ampla revisão sobre segurança
hídrica que permitisse estabelecer um marco conceitual para a Tese, baseando-se em
organismos internacionais de ações amplas e específicas em água, em exemplos de
vários países e na literatura científica. Além disso, a revisão da literatura possibilitou
identificar experiências de medidas de segurança hídrica e experiências práticas de
segurança hídrica adotadas internacionalmente. O marco conceitual estabelecido foi
base para a construção do modelo analítico proposto neste trabalho que avalia a ação de
estressores na bacia no manancial de abastecimento, seu padrão de comportamento,
efeitos e severidade dos impactos causados (ÁGUAS DO PORTO, 201619).
A área de estudo na qual este modelo é aplicado é a RMBH, especificamente o principal
Sistema de abastecimento desta região, localizado na bacia do rio das Velhas, no
município de Nova Lima.
A coleta de dados para a aplicação do modelo ocorreu por meio de consulta a órgãos
públicos, seja por meio de dados gerados em sistema de monitoramento oficiais, seja
por relatórios técnicos e diagnósticos existentes. Foram consultados os órgãos
ambientais e de recursos hídricos do estado: Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD); Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM); Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Instituto Estadual de

Disponível em: <http://www.aguasdoporto.pt/distribuicao-de-agua/plano-de-seguranca-da-agua>.
Acesso em: 05 out. 2016.
19
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Florestas. Outros órgãos públicos disponibilizaram dados: Agência Reguladora de Água
e Esgoto (ARSAE), Secretaria das Cidades e Agência Metropolitana da RMBH e
Fundação João Pinheiro. Outros entes do Sistema de gerenciamento de recursos hídricos
foram consultados, como a Agência de bacia AGB-Peixe Vivo e o Comitê de bacia do
rio das Velhas.
Além dos órgãos públicos, a COPASA forneceu todos os dados requeridos para esta
pesquisa relativos aos subsistemas componentes para prestação do serviço de água
potável. Todos os dados obtidos foram avaliados e tratados por técnicas quantitativas e
qualitativas para compor o cenário nos capítulos do estudo de caso. Dados foram
complementados por contato pessoal com a equipe da COPASA e aplicação de
questionário disponível no Anexo 1. Por fim, foram realizadas visitas técnicas aos
mananciais de abastecimento de água bruta e a todos os Sistemas de abastecimento da
bacia do rio das Velhas e Paraopeba na RMBH.
Para a consecução do objetivo proposto, o trabalho está dividido em três partes
principais. Inicialmente, é apresentada uma revisão abrangente da literatura sobre
conceitos, abordagens metodológicas e práticas de segurança hídrica no Brasil e no
mundo. Em seguida, com base na revisão da literatura, foi elaborado um modelo
conceitual e metodológico para uma política pública de segurança hídrica em regiões
metropolitanas, com foco na garantia de abastecimento público. O modelo foi, por fim,
aplicado a um Sistema de abastecimento público da RMBH: Sistema rio das Velhas.
Este trabalho está estruturado conforme o esquema apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Estrutura da tese
Fonte: a autora
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2 SEGURANÇA HÍDRICA: CONCEITOS
2.1 Conceitos e abordagens metodológicas de segurança
hídrica
De um modo geral, observa-se a existência de diversificada literatura mundial sobre a
segurança hídrica - conceitos, metodologias, métricas e modelos de gestão – mas, pouca
reflexão a respeito do tema e das definições a ele associadas, por se tratar de um
conceito ainda em construção. Neste capítulo, serão apresentados conceitos, abordagens
metodológicas e propostas de métricas para a segurança hídrica, bem como experiências
práticas em diversos países, selecionadas de acordo com o objetivo da tese.
Para realizar a revisão da literatura, inicialmente, pesquisou-se publicações de
abordagens diversas sobre segurança hídrica em sites de pesquisa acadêmicos,
periódicos, sites de instituições internacionais com atuação ampla em políticas públicas
ou atuação específica em água, recursos hídricos e outros temas relacionados, além de
sites oficiais de governos e de instituições responsáveis pela gestão de recursos hídricos
ou ambiental, e livros de diversas áreas do conhecimento.
Após a análise inicial, buscou-se categorizar as informações por subtemas relacionados
à segurança hídrica da seguinte forma:
 conceitos e abordagens metodológicas para segurança hídrica;
 métricas relacionadas à segurança hídrica;
 experiências práticas de aplicação do modelo, ações para garantia da segurança
hídrica.
Da análise da categorização e delimitação do objetivo deste trabalho, entendeu-se por
necessário pesquisar conceitos de risco e suas variáveis, gestão de risco e metodologias
de mensuração de risco. Enfim, a seleção das referências utilizadas neste trabalho, entre
todas pesquisadas, e a forma de apresentá-las, baseou-se nos seguintes critérios:
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 iniciou-se pela apresentação de conceitos e abordagens publicados pela ONU e
e OCDE, reconhecidos internacionalmente com atuação global em políticas
públicas, e buscou-se retratar a concepção de cada uma delas;
 seguidamente, foram apresentadas visões de organismos internacionais com
atuação específica em temáticas da água e outras relacionadas. Para os que
possuem mais de uma publicação, buscou-se mostrá-las em ordem cronológica
com o intuito de avaliar o aprimoramento do conceito e da abordagem
metodológica;
 no final do primeiro bloco, foram apresentados conceitos publicados em
instituições oficiais de governo gestoras de recursos hídricos, ambientais, e
outras instituições.
Neste primeiro bloco da pesquisa, privilegiou-se a apresentação de trabalhos realizados
de maneira itemizada, conforme já exposto, buscando resguardar na apresentação a
compreensão de cada um dos três grupos conforme suas respectivas perspectivas:
influenciadores de políticas públicas em geral e em águas; governos; propositores e
executores da política pública.
Finalizando esse tópico, foram apresentados conceitos presentes na literatura científica,
iniciando-se pela análise da evolução histórica do conceito e pela perspectiva de
abordagem conforme a área do conhecimento. Passou-se, então, para a discussão do
conceito com as respectivas abordagens metodológicas. Em seguida, foram
apresentados os fatores de insegurança, ou seja, fatores de pressão e estressores que
dificultam, geram riscos ou impedem o alcance da segurança hídrica, culminando no
menu de ações de gestão e mecanismos para garantia da segurança hídrica.

2.1.1 Organismos internacionais com atuação global em
políticas públicas
2.1.1.1 Organização das Nações Unidas (ONU)
É uma organização intergovernamental composta por 193 Estados-membros, com
atuação global na garantia da paz e segurança social, direitos humanos,
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desenvolvimento econômico, progresso social e proteção ambiental; os acordos
celebrados e a sua atuação influenciam diretamente a proposição de políticas públicas
em Estados nacionais.
A segurança hídrica é definida pela ONU como a capacidade de garantir à população o
acesso sustentável em quantidade adequada e com qualidade aceitável para os meios de
subsistência, bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico. O conceito
abrange, ainda, a capacidade de assegurar proteção contra a poluição e os desastres
relacionados à água, e à preservação dos ecossistemas, em um clima de paz e
estabilidade política.
Segundo a ONU, a aplicação desta definição implica que a água seja gerenciada de
maneira sustentável em todo o ciclo hidrológico e isso feito por meio de um enfoque
multidisciplinar, de forma que esta abordagem contribua para o desenvolvimento
socioeconômico e reforce a resiliência da sociedade aos impactos ambientais e às
doenças transmitidas pela água sem comprometer a saúde atual e futura das populações
e ecossistemas.
Assim, para a instituição, atingir a segurança hídrica requer as seguintes condições:
alocação da água entre usuários de maneira justa, eficiente e transparente; água para
satisfação das necessidades humanas básicas disponível para todos a um custo acessível;
água, ao longo de todo o seu ciclo, coletada e tratada para prevenir poluição e doenças;
e a existência de mecanismos justos, acessíveis e eficazes para gerenciar e lidar com
potenciais conflitos.
Reforçando a atuação da ONU, o conceito deve operar em todos os níveis da sociedade,
a partir dos indivíduos, das famílias e da comunidade, para as configurações locais,
subnacional, nacional, regional e internacional, e levar em conta a variação de
disponibilidade de água ao longo do tempo.
Ainda na concepção da ONU, o conceito de segurança hídrica, como encontrado em
uma ampla gama de definições publicadas nos últimos anos, contém uma série de
elementos-chave comuns. A seguir, apresenta-se um resumo dos principais elementos
necessários para alcançar e manter a segurança hídrica:
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 acesso à água potável segura e suficiente a um custo acessível, a fim de
satisfazer as necessidades básicas, que incluem saneamento e higiene e a
salvaguarda da saúde e bem-estar;
 proteção à vida e aos direitos humanos, a valores culturais e recreativos;
 preservação e proteção de ecossistemas;
 preservação e proteção dos ecossistemas na alocação e gestão do sistema de
água, a fim de manter a sua capacidade de fornecer e manter a função dos
serviços essenciais dos ecossistemas;
 fornecimento de água para o desenvolvimento socioeconômico e atividades
produtivas, como energia, transportes, indústria e turismo;
 coleta e tratamento de água devem ser usadas para protegerem a vida humana e
do ambiente contra a poluição;
 abordagens colaborativas para gestão de recursos hídricos transfronteiriços
dentro e entre países, para promover a sustentabilidade de água doce e a
cooperação;
 capacidade de lidar com as incertezas e os riscos de perigos relacionados à água,
como inundações, secas e poluição, entre outros;


boa governança e accountability (prestação de contas), e a devida consideração
aos interesses de todas as partes envolvidas, por meio de regimes jurídicos
adequados e eficazes; instituições transparentes, participativas e responsáveis;
infraestrutura devidamente planejada, operada e mantida; e desenvolvimento de
capacidades. (ONU, 2010).

A OMS e a UNESCO fazem parte do Sistema ONU e seus conceitos serão
apresentados.

2.1.1.1.1 Organização Mundial de Saúde (OMS)
A OMS (2009) publicou um manual para elaboração de planos de water safety, no qual
um dos passos necessários de avaliação para a construção desse documento é a
identificação de perigos que podem atuar na bacia hidrográfica do manancial de
abastecimento e que podem gerar fatores de risco à segurança hídrica. Apresentam-se
no Quadro 1 os perigos sugeridos na publicação da OMS.
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Quadro 1 - Riscos típicos que afetam a bacia hidrográfica
Evento perigoso (fonte de perigo)
Riscos associados (e questões a considerar)
Padrões
de
meteorologia
e Inundações e mudanças rápidas na qualidade da fonte
climatologia
de água
Variações sazonais
Alterações na qualidade da fonte de água
Arsênico, flúor, chumbo, urânio e radônio
Geologia
Contaminação de água subterrânea por entrada de
água de superfície
Contaminação microbiana, pesticidas e nitrato
Agricultura
Espalhamento de chorume e estrume
Eliminação de animais mortos
Pesticidas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
Silvicultura
(HPAs) (incêndios)
Contaminação química e microbiana
Indústria (incluindo as abandonadas e
Perda de potencial fonte de água devido à
os antigos terrenos industriais)
contaminação
Mineração
(incluindo
minas
Contaminação química
abandonadas)
Transporte – estradas
Pesticidas e produtos químicos (acidentes de trânsito)
Transporte – ferroviários
Pesticidas
Transporte - aeroportos (incluindo
Produtos químicos orgânicos
aeródromos abandonados)
Desenvolvimento
Escoamento superficial
Habitação - fossas sépticas
Contaminação microbiana
Matadouros
Contaminação orgânica e microbiana
Animais selvagens
Contaminação microbiana
Uso recreativo
Contaminação microbiana
Uso da água competitivo
Suficiência
Proliferação de algas e toxinas
Armazenamento de água bruta
Estratificação
Aquífero freático
Qualidade da água sujeita à mudança inesperada
Poço/perfuração
construída
sem
Intrusão de água de superfície
impermeabilização
Perfuração com revestimento corroído
Intrusão de água de superfície
ou incompleto
Inundação
Qualidade e suficiência de água bruta
Fonte: OMS (2009).

2.1.1.1.2 Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO)
O objetivo de segurança hídrica foi definido pela Unesco (2013, p. 1), como:
A capacidade de uma população para salvaguardar o acesso a quantidades
adequadas de água, em qualidade aceitável para a manutenção da saúde
humana e do ecossistema com o referencial de bacia hidrográfica, e garantir
uma proteção eficaz da vida e da propriedade contra perigos relacionados
com a água - inundações, deslizamentos de terra e secas.
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Em um workshop realizado pela Unesco, com o objetivo de propor ações e diretrizes
para se atingir a segurança hídrica, considerando a vulnerabilidade potencializada pelas
mudanças climáticas na África, Américas e Ásia, foram feitas as seguintes
recomendações:
 melhoria das informações, assegurando a credibilidade das metodologias de
coleta de dados e a criação de uma base de conhecimentos sobre a avaliação da
vulnerabilidade, aumentando o compartilhamento de dados e evitando a
duplicação dos mesmos;
 ajuste da avaliação da vulnerabilidade de acordo com a escala local e o
monitoramento contínuo, e reforçando as capacidades locais, incluindo
governos, comunidades e conhecimentos tradicionais;
 implementação da avaliação da vulnerabilidade multissetorial e multirriscos com
foco sobre as alterações climáticas e considerando o uso da terra e as alterações
demográficas;
 prioridade para abordagens da avaliação integrada, reconhecendo características
humanas e sociais, mas também oportunidades para fortalecer a capacidade de
adaptação das comunidades;
 reforço da colaboração internacional para a sensibilização sobre a importância
da segurança hídrica (UNESCO, 2015).

2.1.1.2 Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE)
Foi criada, em 1948, para promover o desenvolvimento econômico da Europa no pósguerra e busca apoiar o aprimoramento de políticas do setor por meio de análises
comparativas de atuações nacionais e do estudo de soluções para problemas comuns.
Mais tarde, ampliou sua área de atuação, reconhecendo, inclusive, a importância da área
ambiental e, especialmente, de águas para a promoção do desenvolvimento econômico
sustentável.
A OCDE inclui a variável risco no conceito de segurança hídrica, sendo assim, atingir a
segurança significa manter aceitável o nível de quatro ameaças associadas à água:
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1- risco de armazenamento (incluindo seca): falta de água para atender as
demandas, em curto e longo prazos, para os usos que a água se destina
(doméstico, produção e meio ambiente);
2- risco de qualidade inadequada: ausência de qualidade apropriada para um
determinado propósito ou uso;
3- risco relacionado ao excesso (incluindo enchentes): extravasamento ou
transbordamento dos limites normais do sistema de água (natural ou construído),
ou acúmulo destrutivo de água em áreas que normalmente não são submersas;
4- risco de enfraquecer ou debilitar a resiliência dos sistemas de água doce: exceder
a capacidade de resposta dos corpos de água superficiais e subterrâneos e suas
interações (o sistema propriamente), possivelmente superando os pontos de
ruptura, causando danos irreversíveis aos sistemas hidráulicos e às funções
biológicas.
O risco designa a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado
evento e os impactos positivos ou negativos resultantes caso ele ocorra. Em outro
conceito, o risco é todo ato ou fato que, se ocorrer (probabilidade), afeta negativamente
(ameaça) e de forma significativa (impacto) a capacidade de se atingir determinado
objetivo.
Portanto, seguindo a abordagem da OCDE baseada em risco, este é considerado
aceitável se a probabilidade e o impacto de um determinado evento são baixos. Nesse
caso, não há pressão para reduzir riscos aceitáveis ao menos que se justifiquem medidas
em termos do seu custo. Em contrapartida, ações são necessárias para reduzir um risco
com nível tolerável para o nível aceitável. No extremo, riscos intoleráveis requerem
ações urgentes para reduzi-los a um nível aceitável devido a sua probabilidade muito
elevada ou seu alto potencial de dano. O processo de julgamento (mensuração) de
aceitabilidade e tolerância permite aos decisores políticos priorizarem as ações de
gestão do risco.
Desta forma, entendendo a segurança hídrica como o objetivo (materialidade) que se
pretende atingir, devem-se identificar as variáveis que possam gerar riscos ao objetivo,
avaliar a probabilidade de ocorrência desta variável e o impacto da sua ocorrência.
20

2.1.2 Organismos internacionais com atuação específica em
temáticas da água
2.1.2.1 Conselho Mundial da Água (World Water Council WWC)
Fundado em 1996, é uma plataforma internacional para promover a conscientização e o
compromisso político, fomentar ações em questões críticas e, ao mesmo tempo,
estratégicas, em águas. Busca promover, assim, a sua proteção, o planejamento dos
sistemas de gestão e o uso eficiente, com vistas ao equilíbrio ambiental e ao benefício
para os seres humanos. Sua atuação, e também os Fóruns Mundiais de Águas, principal
produto da instituição, vem influenciando discussões internacionais, bem como políticas
de governo. No ano 2000, o Conselho Mundial da Água (WWC, 200020) conceituou
segurança hídrica como:
Garantir que ecossistemas de água doce, costeira e outros relacionados sejam
protegidos e melhorados; que o desenvolvimento sustentável e a estabilidade
política sejam promovidos; que cada pessoa tenha acesso à água potável
suficiente a um custo acessível para levar uma vida saudável e produtiva, e
que a população vulnerável seja protegida contra os riscos relacionados à
água.

Em documento posterior da mesma instituição, estabelece-se que segurança hídrica
consiste, inicialmente, na garantia de necessidades essenciais do dia a dia, como saúde e
alimento: água para produzir alimentos e melhorar rendimentos agrícolas; água limpa e
segura para ajudar a reduzir doenças transmitidas por meio hídrico, que continuam a ser
uma das principais causas de morte - A pact for a water security world – 2013-2015
Strategy (WWC, 201321)
Segurança hídrica, em seguida, representa a garantia de seguranças econômica e social
para a produção de bens e serviços necessários ao desenvolvimento e melhoria da
qualidade de vida. Abrange também a segurança ecológica, para retornar à natureza,
cumprindo seu papel essencial de preservação da biodiversidade e manutenção de
ecossistemas.

Disponível em: <http://www.gdrc.org/uem/water/hague-declaration.html>. Acesso em 02 jan. 2016.
Disponível em: <http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/official
_ documents/2013-05_Strategy_2013-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2016.
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Nesta segunda definição, o Conselho pragmatiza o conceito, estabelecendo prioridades:
inicialmente, a segurança hídrica deve atender necessidades básicas do ser humano,
incluindo segurança alimentar, e garantir a sua saúde, combatendo a poluição que
transmite doenças pela veiculação hídrica; em seguida, deve privilegiar os
desenvolvimentos econômico e social, entendido de maneira mais ampla; e, por fim, a
proteção dos ecossistemas aquáticos.

2.1.2.2 Parceria Mundial da Água (Global Water Partnership GWP)
Criada também em 1996, a GWP tem como missão estabelecer o conceito de mundo
com segurança em água para garantir desenvolvimento social, crescimentos sustentável
e inclusivo, além de proteção dos ecossistemas. Sua atuação prioritária é garantir
segurança hídrica para presentes e futuras gerações, agregado ao fato de seu conceito de
segurança hídrica ser citado em diversas referências, inclusive pelo governo canadense.
Para a GWP (201022), a essência da segurança hídrica é que o interesse pelo recurso
base está acompanhado do interesse ao serviço que explora ou utiliza o recurso base,
como a sobrevivência e o bem-estar humano, a agricultura e outras demandas de
produção. Conceitua, então, segurança hídrica como sendo o aproveitamento do
potencial da água, assim, todas as pessoas terão água potável suficiente e água
disponível para uma vida produtiva, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente.
Para tanto, ambos os aspectos, qualidade e quantidade de água, devem ser considerados,
uma vez que a qualidade afeta o valor da água e impacta o meio ambiente.
Adicionalmente, segurança hídrica significa combater os efeitos destrutivos da água, ou
seja, os danos causados por inundações, secas, deslizamentos de terra, erosão, poluição
e doenças transmitidas pela água. Portanto, a segurança hídrica é a teia que une
alimento, energia, clima, crescimento econômico e segurança humana, desafios que o
mundo encara.
É defendido que para atingir a segurança hídrica requer cooperação entre diferentes
tipos de usuários de água, entre bacias vizinhas e aquíferos dentro de uma estrutura que
Disponível em: <http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Annual%20Reports/GWP%20in%
20Action% 20-%20Annual%20report%202010.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016.
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permita a proteção aos ecossistemas aquáticos, e o combate da poluição e de outras
ameaças. O relatório também aborda que as decisões para se atingir a segurança hídrica
podem ser impopulares em alguns casos, como, a determinação de padrões setoriais de
eficiência de uso, restrição de uso da água, sobretaxas, entre outras. Entretanto, os
agentes decisores devem tomá-las e seguirem com a implementação.
Com o conceito estabelecido, a GWP (2010) apresenta um rol de ações de gestão
necessárias para se atingir a segurança hídrica:
 políticas e planos para serem incorporados em um processo de desenvolvimentos
nacional e internacional;
 líderes mundiais e agências de financiamento perceberem e acreditarem que, em
longo prazo, o investimento em água é uma oportunidade e uma solução, não um
problema;
 parcerias para ação e inovações em todos os níveis das comunidades,
nacionalmente, nas bacias hidrográficas e globalmente;
 ir além do que é normalmente considerado "negócio da água", o que implicará
grandes mudanças na maneira que os setores (por exemplo, abastecimento de
água e saneamento, agricultura, energia, indústria) e as demandas humanas são
geridas;
 balanceamento das prioridades sociais, ambientais e econômicas, assim como
equilíbrio entre soluções e investimentos em soft (institucional) e hard
(infraestrutura), pequena e grande escalas, armazenamento e transporte de água
(transposições) e proteção do recurso.
De maneira específica, aumentar a segurança hídrica, muitas vezes, requer uma
combinação de intervenções técnicas, econômicas, operacionais, legais e institucionais.
O entendimento do conceito de segurança hídrica pode ajudar a determinar as medidas
que têm prioridade.
O Quadro 2 apresenta uma matriz de capacidades de enfrentamento, combinando os
diversos tipos de intervenções, para lidar com maior ou menor estresse relacionado à
água, visando a atingir a segurança hídrica (AIT KADI; ARRIENS, 2012).
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Quadro 2 – Matriz de segurança hídrica no âmbito nacional –
O que pode ser feito sob um estresse hídrico – baixo e alto
Estresse
relacionado
à água
Baixo

Alto

Capacidade de enfrentamento
Baixa
Questões de segurança hídrica:
- vulnerabilidade a inundações;
- poluição;
- aumento das necessidades dos serviços
de água e saneamento, principalmente para
as grandes cidades;
- aumento da segurança hídrica por meio
de desenvolvimento de um estoque
adequado
de
infraestrutura
(armazenamento, controle de enchentes,
etc.);
- legislação apropriada e instituições
adequadas;
- planejamento de água abrangente e
integrado.
Questões de segurança hídrica:
- rápido crescimento da demanda de água;
- disponibilidade de água abaixando para o
nível de crise;
- exploração excessiva das águas
subterrâneas;
- escassez agravada pela poluição;
- baixa eficiência da irrigação;
- vulnerabilidade a enchentes/secas;
- aumento da segurança hídrica por meio
de: combinação ideal do aumento da oferta
e gestão da demanda, reforço das
capacidades institucionais e da adoção de
um arcabouço jurídico mais coeso e
integrado,
desenvolvimento
de
mecanismos adequados para alocação de
água entre os setores.

Alta
Questões de segurança hídrica:
- mitigação da poluição do passado,
presente e futuro;
- necessidade de água dos
ecossistemas;
- marcos legais que garantam o
acesso de todos;
- aumentar da segurança hídrica por
meio de: marcos legais eficazes a
um conjunto de escalas;
- incentivos econômicos;
- gestão mais ética.

Questões de segurança hídrica:
- redução dos recursos hídricos;
- redução da poluição;
- requerimentos ambientais;
- conflitos de uso;
- aumento da segurança hídrica por
meio de: conservação e reutilização
da água, políticas sustentáveis, bem
como estruturas legais e instituições
para a gestão da água e a prevenção
e resolução de litígios, reforço do
controle do desperdício de águas e
poluição por meio de mecanismos
legais e institucionais executáveis.

Fonte: GWP (201423)

Avançando em propostas para colocar o conceito de segurança hídrica em prática, a
GWP (2014) defende que um mundo com segurança hídrica aproveita o poder
produtivo da água e minimiza a sua força destrutiva. E cada pessoa tem água suficiente,
segura, acessível e potável para levar uma vida saudável e fecunda. As comunidades
estão protegidas contra inundações, secas, deslizamentos de terra, erosão e doenças

Disponível em: <http://www.gwp.org/Global/GWP-SAm_Files/Eventos/2014/presentation.pdf>.
Acesso em: 10 jan. 2016.
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transmitidas pela água. A segurança hídrica promove a proteção do ambiente, bem
como a justiça social, e aborda os impactos da má gestão da água.
São apresentadas três macrodimensões para a segurança hídrica:
 Econômica


aumento da produtividade, conservação e uso eficiente da água em todos os
setores que utilizam esse recurso;



compartilhamento de benefícios econômicos, sociais e ambientais na gestão
de rios transfronteiriços, lagos e aquíferos.

 Social


garantia do acesso equitativo aos serviços de água para todos através de
políticas robustas e quadros legais em todos os níveis;



construção de resiliência em comunidades, em face de eventos hidrológicos
extremos, por meio de medidas estruturais e não estruturais.

 Ambiental


gestão sustentável da água como parte de uma economia verde;



restauração dos serviços dos ecossistemas em bacias hidrográficas para
melhorar a saúde do rio.

Tomando-se como premissa que os desafios para atingir a segurança hídrica se tornarão
ainda maiores com a crescente variabilidade climática, a GWP (2014) propõe duas
abordagens sobre segurança hídrica. A primeira abordagem do desenvolvimento, que
visa a aumentar a segurança a partir da identificação dos resultados alcançados, ao
longo do tempo, por meio de uma combinação de políticas e projetos. Nesta abordagem
são propostas as seguintes etapas:
 determinar as dimensões-chave relevantes e seus indicadores - é importante
lembrar que as dimensões-chave e os indicadores correspondentes são
selecionados levando-se em conta as questões específicas locais e as
necessidades de informação das partes interessadas e dos agentes decisores.
Quando a avaliação da segurança hídrica é usada para comparar países ou
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bacias, os indicadores devem proporcionar uma visão abrangente de todas as
questões relevantes e necessidades de informação. Se a avaliação, porém,
destina-se a apenas uma bacia ou país, os indicadores podem ser mais
específicos para as questões e necessidades de informação dessa bacia ou país;
 avaliar a pontuação (scores) dos indicadores - pontuações podem ser expressas
em escala numérica ou relativa;
 apresentar os resultados para a tomada de decisão ou análise comparativa - como
os resultados são apresentados dependerá do objetivo da avaliação. Para fins
comparativos, podem ser apresentados em tabelas ou gráficos. Para a tomada de
decisões relativas aos investimentos, os resultados devem apresentar a situação
atual e a situação esperada após a implementação de uma medida ou estratégia;
as metas para os diversos indicadores também devem ser incluídas, bem como a
informação econômica específica para a tomada de decisão, como, por exemplo,
o total de investimento necessário e a relação custo-benefício.
A GWP (2014) propõe, então, uma metodologia comum para apoiar os gestores, com
uma estrutura baseada nos seguintes elementos:
 objetivo: a afirmação ampla de um desejo, geralmente em longo prazo, resultado
de um programa/intervenção;
 dimensões-chave: os principais componentes da meta;
 indicadores: uma variável quantitativa ou qualitativa que fornece uma maneira
válida e confiável de se medir a realização, avaliar o desempenho ou refletir as
mudanças ligadas a uma intervenção, para cada uma das dimensões-chave;
 meta: o objetivo que um programa/intervenção está trabalhando para alcançar,
expressa em valor mensurável o valor desejado para um indicador em um ponto
específico no tempo;
 monitoramento: o rastreamento de rotina e os relatórios de informação prioritária
sobre um programa/projeto, as suas entradas e saídas pretendidas, os resultados e
impactos;
Considerando a segurança hídrica como o objetivo a ser atingido, têm-se:
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 visão/metas: especifica os resultados desejados do sistema de recursos
hídricos - apoiados em questões econômicas, sociais e ambientais
existentes - com base em prioridades (políticas);
 dimensões-chave: os aspectos relevantes da segurança hídrica;
 indicadores: os componentes mais importantes de uma dimensão-chave
para um caso específico. Devem ser quantificáveis, de preferência com
base em dados prontamente disponíveis, e sua escolha deve considerar os
pilares da Gestão Integrada de Recursos Hídricos: equidade social,
sustentabilidade ambiental e eficiência econômica.
São exemplos de dimensões-chave que devem ser selecionadas conforme o diagnóstico
do local ou bacia:
 dimensão-chave 1: disponibilidade de água (abordando escassez hídrica);
 dimensão-chave 2: segurança à inundação (abordando risco de
inundação);
 dimensão-chave 3: ambiental (abordando poluição da água);
 dimensão-chave 4: água e saneamento (abordando água e saneamento,
especialmente esgoto)
Além dessa proposta das dimensões-chave, a instituição reforça também a necessidade
de avaliação de outras dimensões relacionadas a especificidades locais e exemplifica:
Java inclui a dimensão da erosão por ser um risco aos corpos de água da ilha.
A segunda abordagem é baseada no risco, que visa a aumentar a segurança por meio da
gestão de riscos e da redução das vulnerabilidades resultantes da variabilidade climática
e dos desastres relacionados com a água. Nesta abordagem são propostos os seguintes
passos:
 conhecer o risco relacionado à água - o primeiro passo é a identificação dos
riscos e sua escala, incluindo não apenas os aspectos científicos e técnicos, mas
também a percepção das pessoas em relação a essas ameaças. Todos devem ser
levados em conta: os riscos normais, mais visíveis; os riscos de alto impacto, de
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baixa probabilidade; e os riscos de desenvolvimento lento com altos impactos
cumulativos;
 definir os níveis aceitáveis (metas) para riscos relacionados à água - o nível
aceitável para a sociedade depende do equilíbrio entre as consequências
econômicas, sociais e ambientais e os custos de melhoria, visto que eliminar
completamente o risco é, na maioria dos casos, tecnicamente impossível ou
muito caro;
 gerir os riscos relacionados à água.
Após o estabelecimento das metas, algumas medidas podem ser identificadas para
atingir esses níveis aceitáveis de risco com uma relação de custo-benefício possível:
infraestrutura, instrumentos de mercado e apoio de financiamento público. E as ameaças
devem ser atribuídas para os atores que são capazes de gerenciá-las de forma mais
eficiente, segundo a abordagem baseada no risco. A GWP (2014) referencia os riscos
relacionados à segurança hídrica, conforme abordagem da OCDE (201324).
A GWP (2014) afirma que a conceituação de segurança hídrica e os métodos para
quantificá-la auxiliam na compreensão das abordagens de desenvolvimento e baseadas
em risco, mas é um processo ainda em construção e, ao fazê-lo, deve-se encontrar o
equilíbrio entre o desejável e o factível. Embora o tema segurança hídrica seja
complexo, as metodologias, ou, pelo menos, as apresentações dos resultados, devem ser
tão simples quanto possível, para que os tomadores de decisões e as partes interessadas
possam ser capazes de compreendê-los com clareza e exatidão.
Outra questão é que no processo de planejamento das ações para a garantia da segurança
hídrica, deve-se evitar estabelecer medidas que aumentem a segurança hídrica em um
local em detrimento de outros. Portanto, deve-se buscar o equilíbrio entre os usos da
montante e da jusante na mesma bacia.
Adicionalmente, é importante a construção

de capacidades

adaptativas no

gerenciamento, preparando-se para futuros cada vez mais incertos no que diz respeito à

Disponível em: <https://www.oecd.org/edu/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf>.
Acesso em: 10 jan. 2016.
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evolução socioeconômica e às alterações climáticas. A capacidade adaptativa ajudará a
selecionar estratégias e projetos adequados para lidar com as incertezas.
Finalmente, a GWP (2014) defende que a segurança hídrica nunca poderá ser
plenamente alcançada dadas as constantes mudanças das condições físicas e
econômicas, que exigirão a adaptação contínua dos sistemas de água e de formas de
gestão a fim de atender às demandas crescentes e às mudanças das condições
climatológicas. A GWP também possui publicações em parceria com diversas
instituições na temática segurança hídrica.
Em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), discute que o
conceito de segurança hídrica está diretamente relacionado à água e ao esgotamento
sanitário e apresenta os desafios para o desenvolvimento resiliente, ou seja, a
capacidade de adaptação do setor de água, saneamento e saúde (cuja sigla em inglês é
WASH) à vulnerabilidade imprimida pela mudança climática em todas essas áreas.
(GWP; UNICEF, 201325)
De acordo com a GWP e o UNICEF, o setor WASH já é afetado de diferentes formas no
que se refere a fenômenos meteorológicos e climáticos, como variabilidade,
sazonalidade e eventos extremos, o que se traduz em impactos negativos sobre a
qualidade e a disponibilidade de água potável e também na performance negativa do
esgotamento sanitário e dos serviços de higiene. Afirma, ainda, que as mudanças
climáticas vão colocar um estresse adicional no fornecimento e na manutenção da saúde
e nos resultados relacionados ao bem-estar. Em relação à água, constata-se que a
diminuição da precipitação decorrente das alterações climáticas, causando secas,
implica em diminuição na disponilibidade de água bruta (fontes de água), redução na
vazão dos rios, menor capacidade de diluição/aumento da concentração de poluentes na
água e desafios para práticas de higiene (GWP; UNICEF, 2013)
Desta forma, a instituição apresenta a necessidade de avaliar estratégias, planos e
estudos existentes e relacionados à água, esgoto e saúde para entender como as
prioridades de desenvolvimento se delineiam para a adaptação no setor WASH. Nota-se
Disponível em: <https://www.unicef.org/wash/files/Strategic_Framework_WEB.PDF>. Acesso em: 10
jan. 2016.
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que, em muitos países, há um foco sobre os recursos hídricos e a utilização de água para
produção, mas reforça que é essencial a inclusão de todos os outros componentes do
WASH nas avaliações, em consonância com o conceito atual de segurança hídrica que
aborda não só requisitos de quantidade, mas também de qualidade e necessidades
ambientais.
Em conjunto com a OCDE, a GWP busca avaliar a correlação da segurança hídrica com
o crescimento econômico sustentável, mostrando que o investimento em segurança
hídrica não é apenas para proteger a sociedade dos riscos específicos relacionados à
água, é também um investimento que apoia e dá suporte ao desenvolvimento econômico
e bem-estar social de uma região.
De acordo com essa ideia, embora o crescimento econômico possa aumentar os riscos
da água, maximizando o valor dos ativos expostos, também fornece os recursos
necessários para gerenciar esses riscos, permitindo investimentos em instituições
(agências, normas e incentivos, ou seja, aparato institucional), sistemas de informação
(hidrometeorológicos, econômicos e sociais) e infraestrutura (naturais e construídas),
bem como o investimento em pesquisa fundamental e o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras e ferramentas de gestão de risco financeiro. (OCDE; GWP, 201526)
Afirma-se que políticas e investimentos em infraestrutura são necessários para melhorar
a segurança hídrica, alocar água entre usos alternativos, fornecer água em momentos e
lugares específicos, garantir a qualidade da água, além de proteger pessoas e ativos de
riscos relacionados com esse recurso natural.
A “dotação” de água de um país, ou seja, a disponibilidade, a qualidade e a
variabilidade, influencia o nível de investimento necessário para atingir um padrão
desejado de segurança hídrica. Investimentos para gerir essa “dotação” podem
modificar a dinâmica existente: moderar os efeitos da variabilidade hidrológica, garantir
o suprimento de água confiável a preços aceitáveis, em quantidade e qualidade, e
proteger vidas e meios de subsistência contra desastres relacionados com a água.

Disponível em: <http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/The%20Global%20Dialogu
e/ SECURING%20WATER%20SUSTAINING%20GROWTH.PDF>. Acesso em: 10 jan. 2016.
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O caminho escolhido para se atingir a segurança hídrica é fortemente influenciado pelo
contexto socioeconômico e político, bem como pelo tipo e dimensão dos riscos
enfrentados e das oportunidades criadas. Idealmente, os investimentos em segurança
hídrica são baseados em informações robustas, que oferecem uma compreensão
compartilhada da dinâmica do sistema e de seus riscos e oportunidades dominantes.
Conclui-se, portanto, que a segurança hídrica não é um objetivo estático, é contínuo e
dinâmico, se alterando com a mudança do clima, as economias em crescimento, os
estoques de ativos e a degradação dos recursos.
Em relação aos projetos individuais a serem empreendidos para aumentar a segurança
hídrica, há uma clara necessidade de se identificar e evitar os maus investimentos, e o
presente estudo reforça que a análise de custo-benefício, mesmo com suas conhecidas
limitações, ainda é, sem dúvida, a melhor ferramenta para avaliar as aplicações
específicas relacionadas com a água. Prova disso é que pesquisas estão sendo
desenvolvidas para refinar essa metodologia, em particular, para incluir os custos do
meio ambiente e o social.
Já no âmbito de uma bacia ou no nível de Estado, é importante olhar para além dos
projetos individuais, olhar para caminhos e vias adaptativas dinâmicas e seus impactos
sobre o crescimento econômico, a equidade e a estrutura das economias.
Os estudos de caso desta publicação mostram que as instituições, a informação e a
infraestrutura são quesitos interdependentes da segurança hídrica e se reforçam de
forma mútua, sendo, usualmente, complementares, mas também podem ser substituídos
um pelo outro dependendo do progresso do “caminho” definido e das condições locais.
Em geral, é necessário um investimento significativo em todos os quesitos, uma vez que
o benefício pleno desse investimento depende da interação entre os três: base de dados
confiável para subsidiar a escolha da melhor opção de projeto e investimento;
infraestrutura para garantia de suprimento de água em quantidade e qualidade,
resguardada a proteção ambiental; e instituições com capacidade técnica e institucional
para gerir os projetos e operar os sistemas. E, retomando o ciclo, informações para
mensurar os resultados e aprimorar o sistema de gestão (infraestrutura ou institucional)
(OCDE; GWP, 2015)
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2.1.2.3 Water security framework – WaterAid
A WaterAid é uma organização não governamental, com atuação em água, saneamento
e higiene desde 1981. Influencia políticas e promove ações nesses três temas como base
para a redução da pobreza. Segundo a WaterAid (2012), não existe uma definição única,
amplamente aceita de segurança hídrica. Entretanto, de um modo geral, são
estabelecidas quatro dimensões da segurança hídrica: acesso confiável, quantidade,
qualidade e riscos dos desastres relacionados com a água. A WaterAid (2012, p. 5)
define, então, a segurança hídrica como
O acesso confiável à água em quantidade suficiente e de qualidade para as
necessidades básicas humanas, em pequena escala, garantia dos meios de
subsistência e dos serviços dos ecossistemas locais, juntamente a uma
adequada gestão dos riscos inerentes aos desastres relacionados com a água.

Afirma-se, ainda, que a segurança hídrica é um resultado a ser alcançado de forma
acessível aos usuários, sem impor uma carga de gestão não realista sobre as
comunidades. Nessa abordagem, há uma forte relação entre a água para as necessidades
humanas básicas e a água para os meios de subsistência, como apresenta-se a seguir:
 os usos para subsistência, em grande escala, podem impactar sobre a quantidade
e a qualidade da água disponível para as necessidades humanas básicas, como
ocorre, por exemplo, na prática não controlada da irrigação e no retorno de
efluentes industriais fora dos padrões;
 quando a água for utilizada para uso doméstico e outros usos produtivos de
menor escala, como dessedentação de bovinos, pode haver competição entre os
usuários pelo acesso à água;
 se as pessoas não têm pronto acesso à água potável, o tempo e a energia
necessários para buscá-la, juntamente com os impactos negativos à saúde
(doenças de veiculação hídrica), afetam a sua capacidade de cultivo e trabalho;
 a receita gerada a partir de meios de subsistência pode ajudar a financiar a
manutenção permanente das fontes de água, garantindo a continuidade do acesso
ao recurso (WATERAID, 2012).
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As questões ambientais também são consideradas na definição geral da WaterAid
(2012) sobre a segurança hídrica, porque, na dimensão qualidade, as pessoas são
dependentes dos serviços relacionados à água prestados pelos ecossistemas, por
exemplo, a purificação da água por zonas húmidas ou florestais. Além disso, o acesso à
água pode ser afetado por eventos de desastres naturais.
A WaterAid (2012) traz uma abordagem mais humanitária sobre a segurança hídrica,
considerando a sua linha de atuação, tratando a questão em menor escala, referente às
comunidades, e conceitualmente simplificando a abordagem para um modelo que
garanta meios de subsistência para essas comunidades.Na mesma publicação, a
organização apresenta oito definições de segurança hídrica, conforme mostrado no
Quadro 3.
Quadro 3 – Definições de segurança hídrica conforme revisão da literatura realizada
pela WaterAid
Definições
David Grey e Claudia Sadoff (2007) – Banco Mundial
"A segurança hídrica é a disponibilidade de uma quantidade e qualidade aceitável de água para a
saúde, meios de subsistência, ecossistemas e produção, juntamente com um nível aceitável de
riscos relacionados à água para as pessoas, ambientes e economias."
Len Abrams (2012) - Hidrologista
"A segurança hídrica é uma situação de acesso confiável e seguro à água ao longo do tempo. O
que não equivale à quantidade constante da oferta, mas à previsibilidade, o que permite tomar
medidas em tempos de escassez de evitar o estresse."
Eric Guttierez e Patricia Wouter (2005) – Acadêmicos Jurídicos
"A definição abrangente de segurança hídrica vai além de disponibilidade para questões de
acesso. Acesso envolve desde a discussão dos direitos individuais fundamentais aos direitos de
soberania nacional sobre a água. Envolve também a equidade e acessibilidade, bem como o
papel dos Estados e dos mercados na alocação, preços, distribuição e regulação da água. A
segurança hídrica implica também na tomada de decisão social e política em relação ao uso. A
prioridade a ser dada aos usos concorrentes do recurso: domésticos, demandas agrícolas ou
industriais."
Bangladesh Institute of Peace and Security Studies think tank (2009)
"A segurança hídrica é essencial para o acesso humano à saúde, ao bem-estar, à economia e à
estabilidade política. É essencial para limitar os riscos de desastres relacionados à água. Uma
valoração completa e justa dos recursos, a sustentabilidade dos ecossistemas em todas as partes
do ciclo hidrológico e uma partilha equitativa e cooperativa dos recursos hídricos são
necessários."
Malin Falkenmark (2001) – Acadêmico
"O maior problema da água é a nossa incapacidade de integrar a segurança ambiental, a
segurança hídrica e a segurança alimentar. A segurança hídrica está ligada à segurança no
abastecimento de água potável e saneamento, água para produção de alimentos, “hidrosolidariedade” entre as pessoas que vivem a montante e aqueles que vivem a jusante de bacia
hidrográfica e prevenção à poluição da água para que a água nos aquíferos e rios possam
permanecer utilizáveis, por exemplo, não muito poluída para uso para abastecimento humano,

33

Definições
produção industrial, utilização agrícola ou para a proteção da biodiversidade, zonas húmidas e
dos ecossistemas aquáticos em rios e águas costeiras."
Tony Allan (2012) - Acadêmico
"A segurança hídrica é apenas o que nós escolhemos para comer [e] nada a ver com o ambiente
ou a ciência etc. A segurança hídrica está relacionada com o comércio de alimentos - como
segurança energética é (mais obviamente, talvez) ligada ao comércio de petróleo. O uso seguro
de água é definido por processos políticos. A segurança hídrica é atingida fora da bacia
hidrográfica (na 'fonte do problema')."
Patricia Wouters (2005) – Acadêmica
"Há três elementos importantes da 'segurança hídrica': 1 - A segurança hídrica é baseada em três
liberdades fundamentais: liberdade de desejo, a liberdade do medo e liberdade para viver com
dignidade humana; 2 - Garantir a segurança hídrica pode levar a um conflito de interesses, que
deve ser capaz de serem identificados e tratados com eficácia a nível internacional, nacional e
local; 3 - A segurança hídrica, como a água, é um conceito dinâmico, e que precisa de
defensores locais e manejo sustentado."
Mark Zeitoun (2012) - Acadêmico
"Processos físicos e sociais se combinam para criar ou negar a segurança hídrica. Segurança
hídrica sustentável é interpretada como uma função do grau de equidade e equilíbrio entre as
interdependências das áreas de segurança relacionadas, disputadas dentro de uma teia de forças
socioeconômicas e políticas em vários níveis espaciais ... A 'rede' de segurança hídrica identifica
áreas relacionadas com a segurança nacional da água, que incluem recursos naturais (energia,
clima, comida), bem como grupos sociais envolvidos (indivíduo, comunidade, nação). A 'rede''
reconhece a interação que ocorre em todas as escalas espaciais desde o indivíduo até a bacia
hidrográfica e os níveis globais. Nesse sentido, a segurança hídrica de um indivíduo pode
coexistir com a insegurança nacional da água, como no caso dos ricos agricultores-sheikhs com
os poços mais profundos (que podem estar temporariamente seguros em relação à água) nas
terras altas e secas do Yemen (que não é, no seu conjunto, água segura)."
Fonte: WaterAid (2012)

2.1.3 Países e regiões com conceitos publicados
Foram selecionados alguns países com maior proeminência em gestão de recursos
hídricos, ou cujos desafios da gestão das águas obrigaram o aprimoramento dos
instrumentos e das políticas relacionados à segurança hídrica.

2.1.3.1 França
Para a França, segurança hídrica é um conceito inovador, que considera duas questões
relacionadas à água: prover quantidade e qualidade de água aceitável para todos os usos,
inclusive o ecossistema, acoplado com um nível aceitável de risco, como enchentes e
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secas. Com a abordagem baseada em risco, são apresentadas ações de gestão de
diferentes "riscos de água" (FRANÇA, 200927).
 A gestão do risco quantitativa
a) Gestão preventiva do risco de escassez
Visa a equilibrar a oferta e a demanda de água, a fim de evitar crises de escassez, e
proporciona trade-off entre os usos e entre os usuários com a mesma finalidade de uso
em bacias hidrográficas, como a agricultura28. Esses trade-offs e o "déficit quantitativo"
(as fontes de água disponíveis são insuficientes para atender à demanda para os
diferentes usos) estão listados no Plano Diretor e nos planos locais e devem ser
classificados, preferencialmente, como "zonas de rateio água".
Essas zonas foram criadas na legislação francesa em 1994 e identificadas em alguns dos
principais aquíferos do país por um decreto nacional. Em geral, em conformidade com
as medidas tomadas pelos comitês de bacias em Planos Diretores, as autoridades locais
podem listar os municípios que estão dentro da “zona de rateio água” e isso permite a
adoção de medidas mais rigorosas, como limites mais restritivos para as autorizações ou
declarações de abstrações e tarifas mais elevadas, que são, por vezes, de difícil aceitação
social.
Nos termos da lei sobre água e ambientes aquáticos, para a adoção das medidas locais,
deve ser feita uma estimativa dos montantes utilizáveis (oferta) e dos usos (demanda)
em bacias hidrográficas, definição de valores diferenciados de cobrança e redução de
autorizações de captação entre usuários na mesma bacia, por meio da definição de
prioridades para o uso, a fim de evitar o risco de escassez.
b) Gestão de crises por representantes locais da administração do governo
central

Disponível em: <http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/spipwwwmedad/pdf/Plaquette_CGDD_anglaise_V6_light_cle78896b-1.pdf>.
Acesso em: 04 fev. 2016.
28
O usuário agrícola é destacado, pois referências internacionais demonstram que entre 60 a 70% da água
é utilizada para esse fim, por conseguinte, muitos conflitos envolvem essa finalidade de uso.
27
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A gestão de crises foi projetada para reduzir abstrações em caso de seca. Embora as
linhas gerais sejam definidas nos regulamentos nacionais, os termos e as condições
práticas são definidos localmente na bacia hidrográfica. Se surge uma crise, a autoridade
de água pode tomar medidas temporárias para restringir ou suspender certos tipos de
uso da água, a fim de lidar com as ameaças geradas pela seca.
As medidas dependem da gravidade conforme o escalonamento - vigilância, alerta,
alerta reforçado e crise - e são, geralmente, emitidas depois de uma reunião de "unidade
de seca", com representantes de vários setores da água na área em questão. Os
municípios podem emitir ordens para enrijecer as medidas, que podem ser aplicadas a
todos os usuários ou a um tipo particular e podem ser de diferentes tipos (restrições de
volume, restrições de tempo, etc.). Em alguns casos, por exemplo, podem existir
diferentes tratamentos para as culturas mais sensíveis ao estresse hídrico (frutas e
legumes) e outras culturas.
 A gestão do risco qualitativa
A França conta com um policiamento nos serviços de água para garantir a conformidade
com as normas de qualidade e tem regulamentos para controlar a pressão exercida pela
indústria sobre os recursos hídricos: tarifas para as emissões de poluentes, limites de
qualidade para as descargas de águas residuárias na rede de esgotos ou no meio
ambiente e acordos contratuais - por iniciativa de autoridades locais, agências de água e
empresas privadas que usam água potável ou produzem água engarrafada - para
incentivar os agricultores a reduzir os insumos poluentes.
As informações confidenciais sobre captações de água potável, incluindo a localização
exata, não são publicadas e o acesso às fontes é estritamente regulado, ajudando a dar
segurança ao recurso contra o risco de terrorismo. A gestão qualitativa é parte da
implementação da Diretiva Quadro da Água da Comunidade Europeia, pela qual todos
os países europeus têm de implementar medidas destinadas a alcançar o bom estado
ecológico dos corpos de água; e as medidas pretendidas por cada país são descritas no
plano de gerenciamento das bacias hidrográficas. Essa abordagem implica em uma
visão geral do estado dos ambientes aquáticos: quantitativo, qualitativo e
hidromorfológico e na elaboração de medidas adequadas para alcançar o bom estado
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ecológico. Como essas medidas geram custos, alguns países desenvolveram ferramentas
de custo-eficiência e de análise custo-benefício para apoiar os responsáveis pelas
tomadas de decisões.

2.1.3.2 África
Para a African Academy of Sciences (AAS, 201629), os eixos para a garantia da
segurança hídrica são:
 água, alimentos e energia;
 educação, conhecimento e capacidade de desenvolvimento;
 acesso à água potável e ao saneamento;
 recursos hídricos e infraestrutura para o crescimento econômico;
 sistemas de gerenciamento transfronteiriços;
 mudança global e gestão de riscos;
 governança e gestão da água;
 financiamento (NASAC, 201430)
Na publicação Water Security in South Africa (MULLER et al., 2009), é apresentado o
conceito de Grey e Sadoff (2007, p. 554), que definem segurança hídrica como "a
disponibilidade confiável em uma quantidade e qualidade da água aceitáveis para a
saúde, meios de subsistência e de produção, juntamente com um nível aceitável de
riscos relacionados com a água".
Discute-se que essa conceituação não foca a abordagem de segurança nacional relativa a
ameaças de violência ou guerra, embora algumas preocupações, como contaminação
intencional de abastecimento de água ou litígio com um Estado vizinho por causa da
água, possam ser riscos para a segurança nacional (abordagem preponderantemente dos
Estados Unidos e Alemanha).

Disponível em: <http://aasciences.ac.ke/>. Acesso em: 18 maio 2016.
Disponível em: <http://www.nasaconline.org/index.php/resources/193-the-grand-challenge-of-watersecurity-in-africa-recommendations-to-policymakers >. Acesso em: 12 jan. 2016.
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Por outro lado, esse conceito aborda duas questões fundamentais: há água disponível em
qualidade adequada e com credibilidade suficiente para sustentar o bem-estar da
sociedade? Essa sociedade está devidamente protegida contra os extremos de cheias e
secas, a variabilidade que caracteriza o ciclo natural da água?
Para a publicação, a falta de segurança hídrica não é primariamente o resultado da
insuficiência de água. Afirma-se que, internacionalmente, é reconhecido que a escassez
de água, por si só, não determina o sucesso ou o fracasso do desenvolvimento
econômico e social de um país. É mais importante o fato de que os países devem
reconhecer os limites dos seus dotes de água e "viver dentro de suas possibilidades".
Nessa mesma linha, uma revisão dos dados internacionais, conforme Chenoweth (2008,
p. 249) concluiu que "os recursos hídricos disponíveis naturalmente de um país não tem
um efeito significativo sobre a capacidade do país para satisfazer as necessidades
básicas da sua população".
Entretanto, diversos estudos demonstram, como defendido nessa tese, a correlação do
desenvolvimento econômico e social com a disponibilidade de água no território,
entendendo que ela não é determinada somente em função da quantidade de recurso
naturalmente disponível, mas também do equilíbrio entre infraestrutura hídrica e gestão
da demanda.
Países que atingiram um desempenho relativamente bom, apesar de ter "dificuldade
hidrológica", têm investido significativamente em infraestrutura para armazenar e
transportar água, bem como em instituições para a sua gestão. Exemplos
frequentemente citados a esse respeito são a África do Sul, a Austrália e o ocidente dos
Estados Unidos (MULLER et al., 2009).
Assim, um importante ponto de partida é ter uma boa compreensão dos padrões de
precipitação e do comportamento da vazão do rio durante um longo período de, pelo
menos, 30 anos. Essa informação é analisada por hidrólogos, que aconselham os
gestores de água sobre a probabilidade de alta ou baixa precipitação e a ocorrência de
vazão do rio, dando subsídios para que eles decidam o nível de confiabilidade desejado
e possível financeiramente em relação ao suprimento de água ou defesas contra
inundações.
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Com isso, pode-se priorizar as ações de gestão de recursos hídricos (Water Risk
Monetizer - WRM) que envolve, entre outras atividades, desenvolver infraestrutura para
armazenar e transportar água para os usos de água; alocar o recurso a diferentes
usuários; implementar incentivos para o uso eficiente; e a proteção do recurso.
Existe uma sequência lógica para essas atividades: inicialmente, o foco é a
infraestrutura física necessária para levar a água a partir da fonte e transportá-la para
onde é necessário. Com o aumento da quantidade utilizada, o foco muda para fornecer a
segurança hídrica, armazenando água suficiente para manter a oferta em períodos de
seca. Com o aumento quantitativo de usuários em uma área, muitas vezes, há um
incentivo para desenvolver, pelo menos, uma parte dessa capacidade, com infraestrutura
coletiva ou pública.
Com o aumento na intensidade do uso da água, torna-se mais importante ter um sistema
formal para alocação de água disponível para usuários individuais, normalmente por um
regulamento. Assim, quando a demanda cresce e excede a oferta, deverá haver um
mecanismo claro para gerir a concorrência entre os usuários. Além disso, como o
aumento da utilização da água é frequentemente associado ao aumento da geração de
efluentes líquidos, a proteção do recurso contra a poluição descontrolada requer maior
atenção.

2.1.3.3 Canadá
Segundo publicação do governo canadense, apesar de seu uso frequente, as definições
do termo segurança hídrica ainda são fragmentadas com diversas disciplinas que
reivindicam significados muito diferentes. Conceitos dentro da ciência política e das
relações internacionais, geralmente, se concentram em elementos como ameaças à água
pelo terrorismo, proteção jurídica dos recursos hídricos, soberania da água e
questões transfronteiriças. Literaturas de ciências físicas, muitas vezes, referem-se à
segurança hídrica pelo legado natural de um país - inundações e secas, e pelos impactos
resultantes nas economias.
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Dentro das disciplinas das ciências sociais, comumente enfatiza-se o uso sustentável dos
recursos hídricos (equilíbrio entre as necessidades econômicas, ambientais e
sociais/saúde), o foco em gestão de bacias hidrográficas e o acesso equitativo. Embora,
muitas vezes, haja a sobreposição entre as perspectivas das instâncias, todas abordam a
disponibilidade e qualidade da água para abastecimento, e a aparente divergência de
pontos de vista merece reflexão (EPA, 201131). Conclui-se, então que, para este país, a
segurança hídrica significa garantir que os serviços prestados pela água, como água para
abastecimento e saneamento, produção de alimentos, pesca, indústria, produção de
energia, transporte e recreação, sejam sustentáveis. Ao mesmo tempo, reconhece que
todos esses serviços são dependentes de ecossistemas saudáveis e produtivos.
Para Axworth e Sandford (2012) a segurança hídrica é fundamental para que se garanta
a segurança alimentar e energética, e fundamental para os desenvolvimentos social e
econômico em longo prazo. Ou seja, a água é a base para aconteça a saúde, a nutrição, a
equidade, a igualdade de gênero, o bem-estar e o progresso econômico.
Assim, o governo do Canadá, baseando-se nas publicações da GWP, conclui que
segurança hídrica é pré-requisito para redução efetiva da pobreza, melhoria do
saneamento, gestão de efluentes e controle de enchentes. Corroborando com essa
abordagem, o documento canadense afirma que a segurança hídrica só será alcançada
quando os gestores de alto nível assumirem a liderança, tomarem decisões duras sobre
diferentes usos da água e seguirem na implementação e financiamento das ações.
A abordagem do Canadá vai ao encontro das ideias apresentadas pela GWP e avalia
segurança hídrica como a garantia dos serviços relacionados à água, agregada à
necessidade de combater os efeitos destrutivos da água, e também uma gestão adequada
desse recurso, o que viabiliza os objetivos enumerados. Concorda também com o valor
intersetorial da água, em que a solução para os problemas relacionados a esse recurso
está associada à solução de outros temas, em diferentes escalas, como acontece, no meio
urbano, por exemplo, com o uso e ocupação do solo e a política de desenvolvimento
regional, cuja pressão exerce diretamente na quantidade de água disponível.

Disponível em: <https://www.epa.gov/waterutilityresponse/water-security-handbook-planning-andresponding-drinking-water-contamination >. Acesso em: 12 jan. 2016.
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2.1.3.4 Estados Unidos
A abordagem da Environmental Protection Agency (EPA, 201632) em relação à
segurança hídrica enfatiza as ameaças de contaminação, especialmente aquelas
relacionadas à qualidade das águas que podem tornar seu uso impróprio para os diversos
fins. Assim, trata desde a prevenção até medidas de respostas rápidas à episódios de
contaminação que podem gerar uma situação de ameaça para a população (NEPIS/EPA,
200633).
Já o Departamento de Estado Americano não apresenta um conceito e, sim, uma
avaliação sobre a segurança hídrica no mundo, considerando que a ausência ou escassez
de água pode, por exemplo, causar a redução da produção de alimentos e da geração de
energia, acarretando consequências nocivas para o seu desenvolvimento econômico.
Sendo assim, se os problemas relacionados à água não forem geridos de maneira
adequada tendem a agravar situações negativas já existentes em diversos países, como
pobreza, tensões sociais, degradação ambiental, liderança ineficiente e instituições
políticas fracas, o que, por sua vez, pode abalar as relações internacionais de interesse
do país.
Soluções de engenharia para a escassez de água, incluindo a transferência entre bacias,
estão se tornando mais comuns, especialmente com o crescimento das áreas urbanas.
Entretanto, essas soluções podem gerar tensão entre as instituições responsáveis pela
transferência e as comunidades prejudicadas por ela, principalmente em países em
desenvolvimento, onde as soluções convencionais tendem a causar danos à subsistência
da população local e à segurança hídrica. Adicionalmente, a falta de sistemas de dados
em água, em especial nesses países, deixa esforços para uma gestão pública eficiente,
aberta ao risco de causar consequências indeterminadas ou desconhecidas por não saber
como se comportam os sistemas hídricos.
Os Estados Unidos acreditam que, com o tempo, o sistema de gestão de águas será
migrado de um modelo exclusivo de infraestrutura para um modelo com ênfase
32
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Disponível em: <https://www3.epa.gov/>. acesso em: 18 maio 2016
Disponível em: <https://nepis.epa.gov>. Acesso em: 12 jan. 2016.
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ambiental na preservação dos serviços do ecossistema. Entretanto, aborda que
negligenciar investimentos em infraestrutura (por exemplo, barragens, canais e sensores
de gestão da água) também pode aumentar a vulnerabilidade a eventos climáticos
extremos.
Estudos demonstram que os investimentos em recursos hídricos ajudam a reduzir esses
danos de 25 a 30% do PIB para cerca de 5%, tornando-os um elemento crucial para
alcançar a estabilidade social. Dessa forma, o ideal é balancear soluções de
infraestrutura com outra mais conservacionista, atualmente designada infraestrutura
natural (THE NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL’S NATIONAL INTELLIGENCE,
201234)

2.1.3.5 Alemanha
Com base no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), a segurança
hídrica é definida pela German Technical Cooperation Agency (GTZ, 201035) como a
ausência de impactos diretos ou indiretos da falta de abastecimento de água potável e
suficiente.
Em nível internacional, é determinada pela dependência de fluxos hídricos
transfronteiriços, a relação com os países ribeirinhos e a proporção da segurança
alimentar baseada na oferta segura de água. São estabelecidos três eixos:
 a segurança hídrica, em todos os níveis, é um pré-requisito para outros objetivos
de desenvolvimento e pode, portanto, afetar a sua realização;
 os conflitos envolvendo água podem facilmente influenciar outras atividades de
cooperação para o desenvolvimento dentro e para além do setor da água;
 a cooperação para o desenvolvimento no setor de água, com o reforço das
capacidades para a gestão dos conflitos específicos e afins, e, de maneira mais
ampla, para a prevenção dos conflitos.

Disponível em: <http://www.state.gov/e/oes/water/ica/>. Acesso em: 12 jan. 2016.
Disponível em: <http://www.ilo.org/aids/Projects/WCMS_116577/lang--en/index.htm?ssSourceSite
Id=global/lang--en/index.htm>. Acesso em: 04 mar. 2016.
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Resumindo, a cooperação oferece um grande apoio para a gestão sustentável da água,
bem como o desenvolvimento de capacidades para enfrentar e se adaptar aos desafios:
atividades primordiais para prevenir a escalada de conflitos pela água.
No entanto, à luz da crescente importância da segurança hídrica, o potencial cooperativo
deveria ser mais explorado, para melhor direcionar essas atividades, a fim de que os
efeitos diretos e indiretos de projetos de água contribuam para reforçar a prevenção de
conflitos e a construção da paz.
A GTZ aborda, tal qual o Departamento de Estado Americano, a questão hídrica como
uma questão de segurança pública, dado o potencial de conflito do cenário de
insegurança, e faz uma análise comparativa entre fatores sociais, econômicos e
ambientais, as crescentes vulnerabilidades e as capacidades adaptativas relacionadas à
agua, conforme o esquema apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Conflito por água ou cooperação? Fatores-chave para a vulnerabilidade e a adaptação.
Fonte: GTZ (2010)

2.1.3.6 Austrália
O relatório do governo australiano sobre estratégias de segurança hídrica nas cidades
indica a necessidade de uma interpretação mais ampla do assunto, não restrita à ideia de
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segurança como tijolos e argamassa, ou seja, soluções de infraestrutura, principalmente
aquelas destinadas a aumentar a oferta de água.
Ao proceder a essa avaliação, a PricewaterhouseCoopers (PWC, 201636) tem adotado a
seguinte conceituação de segurança hídrica:
 mecanismos de governança para o planejamento e a tomada de decisão em
relação ao tipo e timming de opções de demanda ou oferta;
 opções de gestão da oferta;


preços e marcos regulatórios;



disposições para promover a concorrência;



arranjos institucionais e legislativos.

2.1.3.7 América Latina e Caribe
A publicação "Desafios para a Segurança Hídrica na América Latina e Caribe", de
2016, avalia diversos conceitos de segurança hídrica e afirma que, em geral, essas
definições não são restritas à disponibilidade de água em quantidade, qualidade e
oportunidade e, sim, contrastadas com as exigências da sociedade, da economia e do
meio ambiente. Ou seja, entende-se que a segurança hídrica é um problema do
desenvolvimento da sociedade e não apenas da natureza. Identifica também que as
definições buscam integrar as diferentes dimensões características do papel dos recursos
hídricos em relação à sociedade e ao meio ambiente e, assim, o conceito acomoda
questões como o fornecimento de água potável e saneamento em qualidade adequada à
população, o tratamento de águas residuárias para proteção da saúde, o fornecimento de
água para a produção, a disponibilidade de água para o ambiente e para a proteção de
pessoas e bens contra eventos hidrológicos extremos (CEPAL, 201637).
Entre os elementos do conceito, a publicação inclui ainda a sustentabilidade ambiental e
o fornecimento dos serviços associados à água. Nessa dimensão, é necessário analisar a
disponibilidade física dos recursos hídricos, em longo prazo, bem como a capacidade
Disponível em: <http://www.pwc.com.au/>. Acesso em 16 maio 2016.
Disponível em: <http://www.cepal.org/es/publicaciones/40074-desafios-la-seguridad-hidrica-americalatina-caribe>. Acesso em: 06 ago. 2016.
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dos sistemas de gestão em responder e se adaptar a um cenário que pode sofrer
alterações substanciais tanto em termos do sistema natural, como no que se refere ao
sistema humano (mudanças sociais, econômicas e políticas) ou, até mesmo, para
simplesmente permitir a manutenção, ao longo do tempo, das condições e níveis de
serviço.
Outro aspecto sempre presente nas definições é a variável risco. Isso reflete o fato de
que, pela sua natureza, o recurso hídrico é variável no tempo e no espaço e, ainda,
sujeito a eventos extremos, situação agravada pela mudança climática. Adiciona-se a
isso a incerteza relativa a processos sociais, econômicos e políticos que influenciam a
demanda, a oferta e a gestão dos recursos hídricos e exigem o desenvolvimento de
novos paradigmas. Entretanto, é atribuída ao risco diferente relevância nas diversas
abordagens, sendo recolhido com particular força na definição de Grey e Sadoff (2007)
e na abordagem da OCDE (2013), que relacionam o objetivo da segurança hídrica com
um "nível de risco aceitável”, o que requer a determinação do nível adequado de
segurança - considerando frequência, magnitude e intensidade dos riscos e grau de
exposição - e a definição da distribuição social de riscos e custos associados à redução
dos mesmos.
Na prática, para garantir a segurança hídrica, é necessário discutir opções políticas;
avaliar a relação entre o custo e a eficácia das propostas e distinguir entre as abordagens
preventivas e reativas; realizar os processos envolvendo as partes interessadas; decidir
sobre várias formas de financiamento, entre outros.
Ainda de acordo com a publicação, algumas das definições mais recentes enfatizam,
explicitamente, que a segurança hídrica aborda também os meios de acesso à água, ou
seja, considera que pode haver situações de falta de acessibilidade em função de
problemas relacionados à má gestão e à falta de financiamento ou de infraestrutura. Essa
consideração é relevante para questões como abastecimento de água e saneamento para
as populações mais pobres, que realçaram a existência de uma significativa escassez
econômica e de meios para tornar os recursos hídricos existentes acessíveis para a
população.
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Com base em uma ampla revisão da literatura, é proposto, neste trabalho, os seguinte
conceito de segurança hídrica aplicado à América Latina e ao Caribe: disponibilidade
de água adequada, em quantidade e qualidade, para o abastecimento humano, o uso de
subsistência, a proteção dos ecossistemas e a produção; capacidade institucional,
financeira e de infraestrutura para acessar e usar esses recursos de forma sustentável e
para gerenciar inter-relações e externalidades entre os diferentes usos e setores de
maneira coerente; nível de risco aceitável para a população, o meio ambiente e a
economia, associado aos recursos hídricos. O uso desse conceito de segurança hídrica
como ferramenta para a análise, partindo do diagnóstico, a definição das metas e o
monitoramento dos resultados é muito atraente para a América Latina e o Caribe pelas
seguintes razões:
 concentra-se na importância da água nos desenvolvimentos social e econômico
dos países da região e não nos processos relativos à sua gestão, permitindo uma
melhor compreensão do papel da água na sociedade e enfatizando a necessidade
de priorização pelos governos;
 contribui com uma visão abrangente e do ponto de vista dos interesses da
sociedade, para identificação das áreas mais críticas para a gestão adequada dos
recursos hídricos e as interdependências com os diversos setores e outras
políticas públicas;
 define critérios para estabelecer metas e avaliar a eficácia das políticas públicas a
partir da comparação dos níveis de risco e da qualidade dos serviços observados
na realidade com aqueles considerados socialmente aceitáveis em cada caso;
 ênfase na mitigação de riscos implica na necessidade de identificar as ameaças e
incertezas que enfrenta a gestão da água e de avaliar a sua capacidade de se
adaptar a novos cenários;
 promove a comparação do desempenho (benchmarking) e o intercâmbio de
experiências sobre as questões e situações específicas da água.
Sendo assim, a segurança hídrica vista como objetivo estratégico da gestão da água leva
à necessidade de estudar a evolução da situação atual, com o propósito de identificar os
riscos que deverão ser enfrentados nos cenários futuros.
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2.1.3.8 Países asiáticos
De acordo com o Asian Water Development Outlook (AWDO, 201638), as sociedades
poderão desfrutar de segurança hídrica quando gerir com sucesso os seus recursos e
serviços de água para:
 satisfazer as necessidades domésticas de água e de saneamento em todas as
comunidades;
 apoiar as economias produtivas na agricultura, na indústria e na energia;
 desenvolver cidades com qualidade de vida;
 restaurar a saúde dos rios e dos ecossistemas; e
 construir comunidades resistentes que possam se adaptar à mudança.
Nesse estudo, a AWDO apresenta também indicadores de avaliação de segurança
hidrica para países e, ao final, elenca mensagens-chave aos líderes no que se refere à
proposição e à execução de políticas públicas de água, conforme se segue:
1. propiciar o melhor uso dos recursos hídricos por meio do investimento e do
incentivo aos sistemas de água para "reduzir, reutilizar e reciclar". A definição e
a implementação de políticas de gestão da demanda podem gerar mais
benefícios dos serviços de água urbana e rural já existentes, reduzindo ou, até
mesmo, evitando a necessidade de investimento público substancial no
desenvolvimento de novas fontes de água;
2. aprimorar o desempenho dos serviços públicos de água através da
“corporatização” da gestão. O fator-chave para otimizar a gestão da água e atrair
mais financiamentos para a expansão das redes e a melhoria da qualidade e da
sustentabilidade dos serviços é auxiliar as companhias de água a implantar uma
gestão

mais

corporativa,

aumentando,

assim,

a

sua

autonomia

e

responsabilidade. Esse estilo de governança, conhecido também como
"empresarialização", permite oferecer melhores serviços aos clientes, com tarifas
que apoiem a recuperação dos custos, mas atenção deve ser dada à sua regulação
para não excluir a classe social mais pobre;
Disponível em: < https://www.adb.org/sites/default/files/publication/189411/awdo-2016.pdf>. Acesso
em: 18 ago. 2016
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3. investir em melhores condições sanitárias para melhorar a saúde, a produtividade
e a economia. O investimento de US$ 1 em água limpa e saneamento de forma
abrangente (do banheiro até o rio) pode gerar redução de despesas em saúde e
benefícios econômicos entre US$ 8 a US$ 12 dólares;
4. compreender o desafio do nexo entre água, alimentos e energia. Água, alimentos
e energia são indissociáveis, pois a definição de metas claras de produtividade
reduzirá as captações de água por parte dos produtores de alimentos e de
energia, incentivando a racionalização do uso da água, além de apoiar um
planejamento de médio e longo prazo para atender a demanda;
5. gerir as águas subterrâneas como um recurso valioso e limitado. Apresentar a
regulação das águas subterrâneas e um modelo de gestão que evite uma crise
dispendiosa resultante da superexploração e da poluição dessas águas;
6. fazer gestão integrada dos recursos hídricos. A implementação da Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) nas bacias hidrográficas é necessária
para aumentar a segurança hídrica e o retorno sobre o investimento público em
armazenamento, produtividade e conservação desse recurso. A GIRH permite
alocar melhor os recursos para atender as exigências dos diferentes setores e
usuários de água, apoiando assim o desenvolvimento econômico, os serviços dos
ecossistemas e da biodiversidade fundamental para a qualidade da bacia
hidrográfica. As estratégias de gestão integrada incluem a introdução de novos
arranjos institucionais, como, por exemplo, comitês de bacias hidrográficas para
coordenar os interesses de setores variados e unidades administrativas. No
Brasil, esses comitês são entes instituídos legalmente, que compõem o Sistema
de Recursos Hídricos, com atuação no âmbito da bacia hidrográfica;
7. mobilizar recursos adicionais para despoluir os rios. O investimento público,
complementado por um maior envolvimento de entidades do setor privado e por
abordagens baseadas no mercado, pode promover a redução da poluição e
financiar a restauração de rios;
8. privilegiar medidas preventivas. A aplicação de abordagens estruturais e não
estruturais, integradas à gestão de risco de acidentes, melhora a preparação e
pode reduzir significativamente o custo da reabilitação após a ocorrência do
evento. Investir em sistemas de previsão de inundações e de alerta precoce, por
exemplo, ajuda a salvar vidas e a prevenir perdas físicas. E impactos econômicos
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decorrentes de desastres podem ser reduzidos quando apoiados por tecnologia
moderna e compartilhamento de informações;
9. criar mecanismos de seguro para minimizar a dependência de assistência em
desastres. A criação de seguros para fornecer financiamento imediato após
desastres pode ajudar os países a alavancar o processo de reabilitação e
recuperação;
10. preparar as instituições para os novos desafios da atualidade e do futuro. Os
governos devem assegurar que as organizações responsáveis por recursos
hídricos e serviços de água estejam melhor preparadas para os desafios
emergentes das crescentes incertezas e escassez hídrica do mundo, causadas pelo
aumento da população, alteração dos estilos de vida e mudanças climáticas.

2.1.3.9 Brasil
O conceito brasileiro está publicado no Glossário de Recursos Hídricos do Órgão
Gestor Nacional, a Agência Nacional de Águas (ANA, 2013, p. 107):
Segurança hídrica é a condição que visa a garantir quantidade e qualidade
aceitável de água para abastecimento, alimentação, preservação de
ecossistemas e demais usos, associados a um nível aceitável de riscos
relacionados com a água para as pessoas, as economias e o meio ambiente
(ANA). Garantia de disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade.

Apesar de sucinto, o conceito abrange os principais requisitos de segurança hídrica e
reforça a priorização de uso para abastecimento, produção de alimentos e preservação
dos ecossistemas quando enumera essas finalidades. Outro destaque no conceito
nacional é a inclusão do risco, na linha da OCDE (2013), contudo, avançando na
apresentação do risco para determinados objetivos: pessoas, economias e meio
ambiente.
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2.1.4 Segurança hídrica na literatura científica
2.1.4.1 Evolução do conceito
De acordo com Lautze e Manthrithilake (2012), a segurança hídrica é um conceito
relativamente novo, mas sua definição inicial evoluiu muito, nos últimos anos, com a
inclusão explícita de quatro aspectos-chave: foco na produção agrícola e na produção de
alimento, impactos adversos da água e segurança nacional, como se apresenta a seguir.
A evolução, que na literatura internacional percebe-se maior destaque em número de
publicações a partir do ano 2000 (BAKKER; COOK, 2011), é discutida com base em
nove autores, inicialmente a Global Water Partnership (GWP, 2000, p. 1039), que
definiu segurança hídrica, simplesmente, como um objetivo global no qual “toda pessoa
tem acesso a água potável suficiente para ter uma vida produtiva, saudável e higiênica,
enquanto assegura que o ambiente é protegido e melhorado".
Posteriormente, com base nessa definição, Swaminathan (2001) afirmou que segurança
hídrica é relacionada à disponibilidade de água em quantidade e qualidade apropriadas,
considerando a permanência temporal que atenda aos usos domésticos, à agricultura, à
indústria e às necessidades do ecossistema.
Cheng et al. (2004), em seguida, incluíram, nesse conceito, o acesso à água potável, a
um custo possível, para permitir uma vida saudável e a produção de alimentos,
garantindo, ao mesmo tempo, a proteção do meio ambiente e a prevenção de desastres
associados à água, como secas e enchentes. Certamente, a definição original tem um
objetivo muito amplo: cada pessoa possa ter acesso à água potável suficiente a um custo
acessível para levar uma vida saudável e produtiva, garantindo a proteção do ambiente.
No entanto, definições posteriores têm, cada vez mais, associado a segurança hídrica
com a gestão dos riscos relacionados com a água. Grey e Sadoff (2007, p. 22) definiram
segurança hídrica como “disponibilidade de água em quantidade e qualidade aceitáveis
Disponível em: <http://www.gwp.org/Global/ToolBox/Publications/Background%20papers/04%20
Integrated %20Water%20Resources%20Management%20(2000)%20English.pdf>. Acesso em: 02 mar.
2016.
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para saúde, meios de subsistência, ecossistemas, juntamente com um nível aceitável de
risco relacionado à água para as pessoas, para o ambiente e para a economia”.
A ONU (2013) incorpora a proteção contra desastres relacionados com a água na sua
definição, e Mason e Calow (2012) reconhecem a importância da variabilidade e risco
no seu conjunto pragmático de indicadores de segurança hídrica. Neste tema, Grey et al.
(2013) colocaram o foco sobre as ameaças relacionadas com a água, dando um passo
adiante, para definir segurança hídrica como os riscos toleráveis no que dizem respeito à
água para a sociedade. Esse conceito não só parece ser congruente com a linguagem da
"segurança", mas também traz substâncias teórica, empírica e operacional para
"segurança

hídrica"

(LAUTZE;

MANTHRITHILAKE,

2012;

HALLAND;

BORGOMEO, 2013)
Segundo análise de Halland e Borgomeo (2013), a segurança hídrica adquiriu crescente
proeminência como conceito e objetivo na política mundial da água, embora a forma
que ela se difere de enquadramentos e conceitos anteriores de desafios globais da água
nem sempre seja clara. Em contraponto, Bakker e Cook (2011) estabeleceram uma
comparação entre a segurança hídrica e a Gestão Integrada de Recursos Hídricos, que,
segundo a GWP (200840), é “o processo que promove um desenvolvimento coordenado
e a gestão das águas, solo e recursos relacionados de modo a maximizar a resultante
econômica e o bem-estar social sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas
vitais”. Já o termo segurança hídrica emerge para atender a necessidade de uma
percepção clara ou de procurar um status final almejado de uma bacia hidrográfica
(HENSEL; MITCHELL; SOWERS, 2006), ou seja, a segurança hídrica fornece um
quadro que se desprende de uma visão normativamente orientada por metas (BAKKER;
COOK, 2011).
Pode-se dizer, então, que a gestão integrada tem a ênfase no processo e, segurança
hídrica, no resultado. Assim, a pesquisa de segurança hídrica incorpora e se estende aos
aspectos-chave da Gestão Integrada de Recursos Hídricos, com ênfase nas interfaces
entre a alteração do uso do solo e os sistemas hidrológicos, entre os ecossistemas e a
Disponivel em:
<http://www.gwp.org/Global/ToolBox/Publications/Background%20papers/12%20Water
%20Financing%20and%20Governance%20(2008)%20English.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2016
40
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saúde humana e entre os aspectos políticos e científicos da gestão da água (BAKKER,
2012).
Ainda na abordagem da evolução do conceito, Bakker e Cook (2011) apresentaram que
o foco principal dos conceitos de segurança hídrica revisados são fortemente
influenciados pela área do conhecimento que o propõe, conforme consta no Quadro 4,
sendo esse um enfoque importante para a definição dos objetivos setoriais da segurança
hídrica.
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Quadro 4 – Abordagens setoriais do tema segurança hídrica
Área
Agricultura
Engenharia
Ciência ambiental e estudos ambientais

Ictiológos, geologia ou geociência e
hidrologia
Saúde pública
Antropologia,
economia,
geografia,
história, direito, gestão e ciências políticas

Política

Recursos hídricos

Fonte: Bakker e Cook (2011).

Foco da segurança hídrica ou definição
● input para produção agrícola e segurança alimentar.
 proteção contra desastres relacionados à água (cheias, secas, contaminação e terrorismo);
 segurança de suprimento (porcentagem da demanda suprida).
 acesso às funções e aos serviços da água para o ser humano e o meio ambiente;
 disponibilidade de água em termos de quantidade e qualidade;
 minimização dos impactos da variabilidade hidrológica.
 variabilidade hidrológica (incluindo águas subterrâneas);.
 segurança em todo o ciclo hidrológico.
 segurança no abastecimento e na potabilidade da água;
 prevenção e avaliações em relação à contaminação nos sistemas de distribuição de água.
 segurança na infraestrutura de abastecimento humano;
 input para produção de alimentos e bem-estar humano;
 conflito violento ou armado;
 minimização da vulnerabilidade das variações hidrológicas.
 ligações interdisciplinares (alimento, clima, energia, economia e segurança humana);
 desenvolvimento sustentável;
 proteção contra desastres relacionados à água;
 proteção dos sistemas de água e contra secas e enchentes: desenvolvimento hídrico sustentável
para garantir as funções e os serviços relacionados à água.
 escassez hídrica;
 segurança de suprimento (gestão da demanda);
 green versus blue na segurança hídrica: vazão no rio e água na atmosfera e no solo.
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2.1.4.2 Discussão dos conceitos
Para Bakker (2012), o tema central da segurança hídrica é o desafio de equilibrar as
necessidades de água, do homem e do ambiente, salvaguardando os serviços
ecossistêmicos essenciais e a biodiversidade. Já Grey e Sadoff (2007) classificam
segurança hídrica como a disponibilidade de água em quantidade e qualidade aceitáveis
para saúde, meios de subsistência, ecossistemas e produção, juntamente com um nível
aceitável de risco relacionado à água para as pessoas, o ambiente e a economia.
Segundo Mason e Calow (2012), a segurança hídrica vai além da disponibilidade física
imediata: a água na atmosfera, na superfície e debaixo do solo interage de uma forma
complexa e possui diferentes respostas aos impactos humanos. Além disso, a
disponibilidade em um determinado período ou lugar é moderada pela capacidade
econômica e social de acesso à água, conforme também abordado na concepção da
publicação "Desafios para a Segurança Hídrica na América Latina e Caribe"

41

(PEÑA,

2016).
Com base nesse conceito, são apresentadas algumas premissas:
1. o conceito de segurança hídrica implica em “permanência” ou estabilidade,
entretanto, a variabilidade temporal e espacial são características inerentes dos
sistemas de água. Quando a variabilidade amplifica e não se tem capacidade de
adaptação, o resultado é enchente, seca e poluição. Nesse contexto, para se
atingir a segurança hídrica, deve-se considerar variabilidade e risco;
2. para ser real e significativa, a segurança hídrica precisa, além do circuito técnico
e político, se concentrar nas necessidades do indivíduo, especialmente das
pessoas pobres e vulneráveis. Requer igualdade, independente da disparidade
social, econômica ou política;
3. a segurança hídrica também precisa atender as necessidades ambientais, com a
preservação dos ecossistemas das águas doces, seja pelo seu valor intrínseco ou
pelo valor dos seus serviços. As demandas dos ecossistemas aquáticos variam ao
longo do tempo e devem ser atendidas em termos de qualidade e quantidade;
41
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4. a segurança hídrica requer gerenciamento da competição e conflito: dada a
amplitude das necessidades humanas e ambientais, há vantagens e desvantagens
(tradeoffs) inevitáveis no atendimento das mesmas, particularmente nas áreas
onde a água é usada intensivamente, ou onde as retiradas ou captações crescem
rapidamente. Sendo assim, é essencial a capacidade institucional de evitar e
resolver esses tradeoffs, e de mediar as reivindicações concorrentes dos usuários
baseando-se em um sistema de regras estabelecidas e não pelo uso da força ou
coerção.
Mason e Calow (2012) sistematizam o conceito e agrupam as diferentes dimensões da
segurança hídrica em torno de cinco eixos:
1) disponibilidade de água e capacidade efetiva para acessar recursos hídricos;
2) gestão da variabilidade e do risco;
3) satisfação das necessidades humanas, incluindo as relativas à produção;
4) atenção para as exigências ambientais;
5) gerenciamento da concorrência e dos conflitos sobre o uso de recursos hídricos
entre instituições e atores.
Em estilo similar, o Instituto de Desenvolvimento Ultramarino (ODI, 2014 42) do Reino
Unido identifica cinco temas-chave para uma estrutura inclusiva de segurança hídrica:
1. disponibilidade e acesso: vai além da disponibilidade física imediata;
2. riscos e variabilidade: deve abordar riscos como inundações e secas;
3. equidade e meios de vida: precisa de um foco humano;
4. ecossistemas e biodiversidade: deve atender as necessidades ambientais;
5. instituições e atores: deve abordar a gestão, competição e conflito.
A British Columbia (DUNN; COOK; BAKKER, 2012) define segurança hídrica como
o acesso sustentável baseado nas bacias hidrográficas, com quantidades apropriadas de
água, de qualidade aceitável, com foco na garantia da saúde humana e dos ecossistemas.
Disponível em:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20
Cooperation%20and%20Finance/UNDP-ODI--Where-Next-for-Aid-the-Post-2015-OpportunityFINAL.pdf. Acesso em: 02 maio 2016
42
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Essa definição apresenta os requisitos básicos para a gestão de recursos hídricos em
uma bacia hidrográfica: reforça a bacia como unidade de gestão e o acesso a
quantidades adequadas e qualidade aceitável de água para os seres humanos e o meio
ambiente.
A segurança hídrica é, portanto, o conceito amplo de gestão integrada da água que
equilibra a proteção e a utilização dos recursos, examinando a bacia hidrográfica como
um todo: qualidade e quantidade, incluindo alterações climáticas e de alocações; saúde
aquática dos ecossistemas; saúde humana; risco; e governança adaptativa. Esses autores
apresentam pontos relevantes do conceito:
 disponibilidade em quantidade e qualidade para o uso;
 acessibilidade da água para o uso;
 compatibilização de usos;
 riscos relacionados à variabilidade (cheia e seca);
 atendimento a necessidades dos ecossistemas aquáticos;
 bacia hidrográfica como escala de gestão.
Assim, uma concepção ampla de segurança hídrica deve permitir a caracterização da
dependência da água como um capital natural fundamental, de forma que reconheça sua
dimensão ambiental e de desenvolvimento. A segurança hídrica pode ser entendida
como parte da segurança ambiental, que, por sua vez, refere-se à manutenção dos
serviços de suporte prestados pelo ambiente, dos quais a sociedade depende
(ZBIGNIEW; MATCZAK, 2015). Sintetizando, pode-se dizer que os objetivos da
segurança hídrica são o acesso equitativo aos usos produtivos de água e a proteção
contra desastres a esses relacionados, salvaguardando vazões mínimas e o regime
hídricos (dinâmico) para proteger os serviços ecossistêmicos.
Esses objetivos podem, muitas vezes, parecerem estar em concorrência, apresentando
tradeoffs ao invés de oportunidades para a síntese do conceito. Por exemplo: as
abordagens convencionais para proteção à inundação podem envolver infraestrutura de
engenharia, como barragens e diques, que podem interromper os fluxos de água doce
natural da qual dependem os ecossistemas. Assim, segurança hídrica significa ter água
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suficiente, em quantidade e qualidade, para as necessidades humanas (saúde,
subsistência e atividades econômicas produtivas) e ecossistemas, combinado com a
capacidade de acessá-la e usá-la resolvendo os trade-offs e gerindo riscos relacionados,
incluindo enchente, seca e poluição.
No que se refere ao uso da água para fins antrópicos, pode-se fazer uma analogia do
termo "segurança hídrica" com os termos "segurança alimentar" e "segurança
energética", que geralmente significam acesso confiável para suprimentos suficientes de
alimentos ou de energia, respectivamente, a fim de atender às necessidades básicas dos
indivíduos, sociedades, nações ou grupos, garantindo vidas, meios de subsistência e
produção (GREY; SADOFF, 2007).
Sendo a água um recurso limitado, a competição entre usos pode ocorrer.

A

investigação sobre segurança hídrica ressalta ainda um desafio político: alcançar metas
econômicas e objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, os
objetivos do milênio ou do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, que
podem resultar em trade-offs geradores de conflitos tanto violentos quanto não
violentos, nomeadamente entre a agricultura, o maior utilizador de água em nível
mundial, e outros setores (BAKKER, 2012).
Para superar estes obstáculos, questões inovadoras da agenda de segurança hídrica
incluem um enfoque conceitual sobre vulnerabilidade, risco e resiliência, além de uma
ênfase em ameaças, choques, pontos de ruptura e também relacionada à gestão
adaptativa dada a previsibilidade limitada (BAKKER, 2012). O risco está associado ao
potencial de se materializarem resultados indesejáveis. A análise de riscos, por
conseguinte, lida com a natureza de possíveis resultados indesejáveis e a sua tendência
em ocorrerem. Já a tomada de decisão baseada no risco utiliza as evidências dos riscos
para informar escolhas individuais ou sociais sobre qual caminho a ação futura se
desenvolve, o que inclui ponderar os riscos e os custos, no sentido mais amplo possível,
para diferentes atores.
Foi então proposto por Grey e Sadoff (2007) um modelo conceitual e metodológico que
avalia os riscos em relação aos resutados esperados da segurança hídrica, conforme
mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Modelo conceitual e metodológico de riscos em relação aos resutados para a segurança hídrica
Fonte: Hope e Rouse (2013)

O modelo conceitual divide os riscos em três grupos: institucional, operacional e
financeiro. Os riscos financeiros são ilustrados pela lacuna financiamento global de
mais de US$ 11 trilhões, entre 2013 e 2030, para financiar os serviços e a infraestrutura
de abastecimento de água e esgoto sanitário (DOBBS, 2013 apud HOPE; ROUSE,
2013). Essa lacuna é composta por novas despesas de capital, mas, mais
significativamente, por falta de investimento em manutenção dos sistemas de
abastecimento de água existentes. Por exemplo, estima-se que, nos Estados Unidos da
América (EUA), as melhorias necessárias na infraestrutura do sistema de abastecimento
de água terão um custo total de US$ 1 trilhão entre 2011 e 2035 (AWWA, 2012 apud
HOPE; ROUSE, 2013).
Os riscos operacionais são identificados em ambas as áreas, urbanas e rurais, com o
crescimento demográfico exacerbado, os baixos níveis de desempenho dos sistemas
existentes, a rápida urbanização e a maior variabilidade do clima. Essa mudança de
disponibilidade de recursos hídricos exigirá que as águas residuárias sejam consideradas
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como um recurso, o que introduz riscos adicionais de aceitabilidade e segurança, e a
rápida urbanização também aumenta as incertezas no projeto de sistemas de
distribuição.
Existem também riscos importantes associados com estruturas de governança
relacionadas ao abastecimento de água, denominados riscos institucionais, que incluem
formulação de políticas, prestação de serviços, regulação e controle efetivo dos serviços,
ao longo do tempo, dentro de uma estrutura responsável e transparente, que se baseia
em uma significativa participação pública (HOPE; ROUSE, 2013)
Ainda na abordagem de risco, na literatura, assim como nas publicações de Estados
Unidos e Alemanha, existem concepções de segurança hídrica que se embasam em
questões de segurança nacional. Kundzewicz e Matczak (2012), por exemplo, afirmam
que a segurança pode ser entendida como a ausência de ameaça e a capacidade dos
Estados e sociedades em manter a sua identidade independente e a sua integridade
funcional contra as forças de mudança que aumentam os riscos associados à garantia de
provimento de água.
Entretanto, não há dúvida de que eventos hidrológicos extremos podem minar a
segurança, uma vez que imprimem riscos adicionais e têm baixa previsibilidade
(KUNDZEWICZ;

MATCZAK, 2012). Inundações e secas, por exemplo, podem

representar uma ameaça para o Estado, que é responsável por sustentar o
desenvolvimento econômico ou, pelo menos, a estabilidade e a superação de crises
econômicas do país. Podem também minar a segurança social, relacionada com
identidades e tensões sociais enraizadas na cultura, tradições e religião. Essa
interpretação tradicional de segurança, com foco nas capacidades militares estaduais,
pode ser substituída por uma compreensão mais ampla, incluindo os aspectos
econômicos, sociais e ambientais, que têm recebido atenção crescente no mundo
moderno.
Por fim, cabe destacar que Bakker e Cook (2011) ressaltam a fragilidade do conceito de
segurança hídrica, uma vez que não considera, via de regra, as águas subterrâneas e as
águas atmosféricas, apenas as águas superficiais.
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O Quadro 5 apresenta os principais conceitos de segurança hídrica selecionados
conforme revisão da literatura realizada para fins deste trabalho.
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Quadro 5 – Revisão do conceito de segurança hídrica
Autor

Conceito de segurança hídrica

ONU, 2013

A capacidade de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a quantidades adequadas de água de
qualidade para garantir meios de sobrevivência, o bem estar humano, o desenvolvimento sócio-econômico; para
assegurar proteção contra poluição e desastres relacionados à água, e para preservação de ecossistemas em um
clima de paz e estabilidade política

Unesco, 2013

OCDE, 2013

Global Water Partnership – GWP,
2014

OCDE e GWP, 2015

A capacidade de uma população para salvaguardar o acesso a quantidades adequadas de água, em qualidade
aceitável para a manutenção da saúde humana e do ecossistema com o referencial de bacia hidrográfica, e garantir
uma proteção eficaz da vida e da propriedade contra perigos relacionados com a água - inundações, deslizamentos
de terra e secas.
Segurança hídrica é gerir riscos associados à água, incluindo riscos de armazenamento de água, excesso, poluição e
riscos enfraquecer ou debilitar a resiliência dos sistemas de água doce.
A essência da segurança hídrica é que o interesse pelo recurso base está acompanhado do interesse ao serviço que
explora ou utiliza o recurso base, como o uso humano, agricultura, atividades econômicas e proteção ambiental.
Ambos aspectos qualidade e quantidade de água devem ser considerados, uma vez que a qualidade afeta o valor da
água e o impacto ao meio ambiente. Segurança hídrica significa aproveitar o potencial da água e combater os
efeitos destrutivos da água, ou seja, os danos causados por inundações, secas, deslizamentos de terra, erosão,
poluição e doenças transmitidas pela água.
O objetivo da segurança hídrica é aproveitar as oportunidades e gerenciar os riscos associados à água e, ao fazê-lo,
promover o crescimento sustentável e maior bem-estar.
Consiste, inicialmente, na garantia de necessidades essenciais do dia a dia, como saúde e alimento: água para
produzir produtos alimentícios e melhorar rendimentos agrícolas; água limpa e segura para ajudar a reduzir doenças
transmitidas pela água que continuam a ser uma das principais causas de morte.

Conselho Mundial da Água , 2013

Segurança hídrica, em seguida, consiste na garantia de segurança econômica e social para produção de bens e
serviços necessários ao desenvolvimento e aumento da qualidade de vida.
Segurança hídrica também abrange a segurança ecológica para retornar a natureza o papel essencial da água para
preservação da biodiversidade e manutenção de ecossistemas.
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Autor

Conceito de segurança hídrica

WaterAid, 2012

O acesso confiável à água em quantidade suficiente e de qualidade para as necessidades básicas humanas, em
pequena escala, garantia dos meios de subsistência e os serviços dos ecossistemas locais, juntamente uma adequada
gestão dos riscos inerentes aos desastres relacionados com a água

Grey e Sadoff, 2007

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a saúde, meios de subsistência, os ecossistemas e para a
produção aceitável, juntamente com um nível aceitável de riscos relacionados com a água para a pessoas, ambientes
e economias

Lautze e Manthrithilake, 2012

Componentes do conceito de segurança hídrica: necessidades básicas, produção agrícola, o ambiente, gestão de
risco e segurança nacional e independência.

Bakker, 2012

Segurança hídrica inclui um enfoque conceitual sobre a vulnerabilidade, risco e resiliência; ênfase em ameaças,
choques e pontos de ruptura; e enfoque na gestão adaptativa dada a previsibilidade limitada dos sistemas
hidrológicos. Notavelmente, a investigação sobre segurança hídrica também enfatiza um desafio político: alcançar
metas econômicas e objetivos de desenvolvimento sustentável.

Mason e Calow, 2012

Segurança hídrica significa ter água suficiente, em quantidade e qualidade, para as necessidades humanas (saúde,
subsistência e atividades econômicas produtivas) e ecossistemas, combinado com a capacidade de acessar e usá-la,
resolvendo os tradeoffs, e gerindo risco relacionados à água, incluindo enchente, seca e poluição.

Cook and Bakker 2011

Segurança hídrica emerge para atender uma necessidade de “uma visão clara ou direção sobre um desejado status
final de uma bacia hidrográfica” (Mitchell 2006), ou seja, Segurança hídrica fornece um quadro que se desprende
de uma visão que é normativamente orientada por metas. Segurança hídrica foca a atenção em objetivos, metas.
Assim o conceito de segurança que estabeleça metas, implica em monitoramento e cumprimento dos objetivos.

Brasil, 2015

Condição que visa garantir quantidade e qualidade aceitável de água para abastecimento, alimentação, preservação
de ecossistemas e demais usos, associados a um nível aceitável de riscos relacionados com a água para as pessoas,
economias e meio ambiente (ANA) ou Garantia de disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade. (CNRH,
2013)
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2.1.4.3 Fatores de insegurança (estressor)
Diversas variáveis e fatores podem gerar insegurança aos objetivos propostos de
garantir água em quantidade e qualidade para os usos, resguardar as necessidades dos
ecossistemas aquáticos e proteger a população de desastres relacionados à água.
O estudo da Royal Academy of Engineering (DUNN; COOK; BAKKER, 2012)
apresenta como causa

do estresse vinculado à água a distribuição desigual desse

recurso em relação à população mundial. Entretanto, essa causa pode ser gerenciada e,
para tanto, divide o conceito de escassez em física e econômica. A escassez hídrica
física ocorre em locais onde a demanda de água não pode ser atendida pelos recursos
hídricos disponíveis, e escassez hídrica econômica, em locais onde o abastecimento de
água é limitado pela falta de investimento em infraestrutura ou regulamento ou
precificação inadequada.
Esse estudo identifica também quatro fatores de pressão sobre a garantia do
abastecimento de água, do ponto de vista da oferta:
1- Mudanças climáticas
A água é o cerne da mudança do clima em termos de alteração de padrões climáticos:
furacões mais intensos, tufões, tempestades, inundações, secas, efeitos do derretimento
glacial, neve derretida, evaporações, evapotranspiração e, consequentemente, aumento
do nível do mar.
2- Infraestrutura de abastecimento de água
As questões relacionadas ao envelhecimento e ao mau funcionamento de infraestruturas
hídricas são um desafio para o abastecimento de água tanto agrícola, quanto urbano.
Nesse último, o abastecimento de água e as redes de esgoto são, muitas vezes,
insuficientes e sujeitos a falhas, com elevados níveis de perdas associados, problemas
ainda mais agravados pela expansão descontrolada das áreas urbanas.
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3- Intermitência
Os países em desenvolvimento estão mais expostos ao risco de secas e inundação e,
quando são inadequadamente geridos ou possuem infraestrutura hídrica insuficiente,
tornam-se mais vulneráveis e com consequente impacto significativo sobre as suas
perspectivas econômicas a curto prazo. Sendo assim, esses países são, geralmente,
incapazes de enfrentar ativamente os períodos de intermitência, tornando-se estagnados
e lidando de maneira precária com as consequências de eventos que geram insegurança
hídrica, sem um planejamento adequado de ações de médio e longo prazos.
4- Qualidade da água e ativos ambientais
A deterioração da qualidade das águas superfíciais ou das águas subterrâneas torna a
água bruta mais difícil, ou mais onerosa, de ser tratada. E o aumento das inundações
gera uma degradação do solo e um aumento de contaminantes carreados aos cursos de
água.
Com aproximação teórica complementar, entre as atuais pressões relacionadas à água
doce incluem-se o uso insustentável da água, aumentando a competição por esse recurso
em escala local, regional e internacional; a degradação da qualidade da água; e o
aumento de enchentes e do risco de secas. Essas pressões são definidas num contexto de
evolução das necessidades da sociedade, devido ao crescimento populacional e ao
desenvolvimento econômico, às mudanças climáticas, ao uso da terra e à mudança de
gestão do território, o que levanta um conjunto de desafios significativos para a ciência
e a sociedade (ZIMMERMAN; MIHELCIC; SMITH, 2008).
Buscou-se examinar os efeitos, individuais e integrados, de diversos estressores que
podem contribuir para mudanças na qualidade, quantidade e disponibilidade de água:
população e consumo, mudanças demográficas e uso do solo, urbanização e mudanças
climáticas, conforme referenciado no Quadro 6. São considerados os seguintes
estressores:
1. qualidade da água: carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) anual em
corpos de água por setor como um indicador de qualidade da água;
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2. escassez: retirada de água em relação ao total disponível;
3. população;
4. PIB;
5. quantidade de área antropizada;
6. perda de floresta (área);
7. CO2 (dióxido de carbono);
8. energia total consumida;
9. uso de água;
10. fluxo de nitrogênio para zona costeira.
Quadro 6 - Estado atual de vários estressores globais sobre os recursos hídricos
e exemplos das relações entre os fatores individuais
Estressor

Energia e
clima

População

Uso da terra

Situação atual
Mais de 82% da demanda
global de energia foi obtida por
combustíveis fósseis em 2004.
Os níveis de CO2 subiram para
380 ppm em relação aos níveis
pré-industriais de 280 ppm.

População atual é de 6,7
bilhões, com crescimento
médio anual de 1,4%.
De 33 megacidades do mundo,
21 estão localizadas em áreas
costeiras.

Cerca de 50% da precipitação
infiltra
para
as
águas
subterrâneas em um sistema
natural, ao passo que apenas
15% se infiltra em um
ambiente
altamente
urbanizado.
As alterações do homem no
uso da terra aumentam o

Link para outros estressores
Os impactos globais sobre o ciclo da água provocados
por fatores de desenvolvimento humano das mudanças
na cobertura do solo, urbanização e desenvolvimento
dos recursos hídricos pode superar os recentes impactos
da mudança do clima ou antecipá-los.
O estressor resultará em uma maior variabilidade na
precipitação e o escoamento afetará a erosão e a
sedimentação, que já estão impactados pelo uso da terra.
Durante o próximo século, a maioria dos 3 mil milhões
de pessoas da expansão populacional viverá em áreas
urbanas.
Grandes segmentos da população ainda são impactados
por patógenos relacionados com a água; isso resulta em
64,4 milhões de Disability Adjusted Life Years (também
conhecido como DALYs).
Para atingir o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio,
apenas na redução da fome, será necessário duplicar o
uso da água, na agricultura, em 2050. A variabilidade
induzida pelo clima na precipitação e do escoamento
terão impacto em maior medida sobre os agricultores
dependentes da agricultura de sequeiro.
A mudança climática afeta a carga de doenças devido à
desnutrição, diarréia e doenças transmitidas por vetores;
além disso, afeta o risco associado a inundações ou
extremos térmicos.
Os métodos atuais de urbanização resultam em perda de
cobertura florestal ciliar ao longo dos córregos e
aumento das inundações, sedimentação, dragagem e
enchimento das zonas úmidas, e eutrofização.
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Estressor

Situação atual
escoamento e o carreamento de
sedimentos.

Urbanização

Apenas metade do aumento
das 100 maiores áreas urbanas
dos EUA, entre 1970 e 1990,
era devido ao crescimento da
população.

Crescimento
econômico

Em 2025, as captações de água
estão previstas para aumentar
em 50% dos níveis atuais nos
países em desenvolvimento e
18% em países desenvolvidos.

Fonte: Zimmerman, Mihelcic e Smith (2008).

Link para outros estressores
Densidade populacional média nas zonas costeiras é o
dobro da média global, e a biodiversidade dos
ecossistemas
aquáticos
continua
a
diminuir.
A carga de nitrogênio está diretamente relacionada com
a perda de zonas úmidas dentro de uma bacia urbana.
A urbanização forma ilhas de calor que influenciam o
consumo de energia e clima.
O impacto inclui água utilizada para a produção de
energia e aumento do consumo nos setores doméstico e
industrial.
Metade dos postos de trabalho em todo o mundo estão
associados com os recursos dependentes da água, como
a pesca, as florestas e a agricultura.

Adicionalmente, segundo Hope e Rouse (2013), nos países em desenvolvimento, os
riscos e as oportunidades de abastecimento de água estão asssociados aos impactos do
crescimento populacional, à urbanização, à degradação ambiental e ao desenvolvimento
econômico. Na mesma linha, Wang et al. (2016) afirmam que os condutores que
agravam a vulnerabilidade para a segurança hídrica são o crescimento da população e da
renda, levando ao aumento da urbanização.
Os impactos da urbanização são: (i) o rápido aumento das demandas de água
(doméstica, municipal e industrial - DMI); a alta exploração das águas subterrâneas; (ii)
a potencial redução da agricultura (arroz); (iii) o aumento da poluição; (iv) o aumento
da degradação na bacia hidrográfica, o que contribui para inundações maiores e redução
da disponibilidade de água; (v) e o aumento da densidade populacional e do valor da
terra e das propriedades, elevando os danos em casos de inundações. Destacam-se os
principais fatores de insegurança ou pressão de acordo com a literatura:
 mudanças climáticas;
 degradação de ativos ambientais;
 crescimento populacional;
 desenvolvimento econômico;
 uso da terra;
 urbanização;
 uso insustentável da água;
 infraestrutura de abastecimento de água (insuficiente ou sem manutenção);
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 intermitência (cheia e seca);
 degradação da qualidade da água.

2.1.4.4 Ações para a segurança hídrica
Segundo Briscoe (2004), para conceber e implementar um conjunto de soluções
atenuantes dos efeitos da variabilidade hidrológica na vida das pessoas, que apoiem os
países em desenvolvimento a lidarem com a “má hidrologia”, são sugeridos quatro
intervenções:
1- intervenções em recursos hídricos de base ampla, incluindo barragens e canais,
que oferecem benefícios econômicos nacionais e regionais para todos (políticas
mais amplas e investimentos que afetem o desenvolvimento e gerenciamento
dos recursos hídricos);
2- intervenções que aprimorem a gestão de recursos hídricos, como projetos em
ambientes degradados nas bacias hidrográficas, de forma a beneficiar
diretamente parte da sociedade com menor condição financeira, que, via de
regra, reside próxima a esses locais;
3- investimentos para melhoria da performance de componentes dos sistemas de
água, que beneficiará a todos (políticas e investimentos mais amplos que afetem
ou propiciem a gestão e desenvolvimento dos serviços de água);
4- intervenções na prestação de serviços direcionados, incluindo água e esgoto,
irrigação e energia hidrelétrica, abrangendo a população de baixa renda.
Propõe-se no estudo adotar uma estratégia mista, composta desses quatro tipos, gerindo
os recursos e os serviços e, em cada caso, intervindo de uma maneira ampla e sistêmica
que vise diretamente à população mais pobre. A Royal Academy of Engineering Global Water Security (201043), por sua vez, apresenta propostas e ações detalhadas
para lidar com as ameaças causadas pela variabilidade hidrológica e outros fatores de
pressão, abaixo elencados.

Disponível em: <http://www.raeng.org.uk/publications/reports/global-water-security>. Acesso em: 10
mar. 2016
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1- Governança e regulação
A segurança hídrica não diz respeito apenas à suficiência da água, mas também sobre o
reconhecimento do seu verdadeiro valor e como administrá-la adequadamente. Há,
portanto, a necessidade de uma melhor governança e gestão em todas as escalas: global,
regional, local e diretamente na bacia hidrográfica, além de uma sinergia entre elas.
2 - O custo da água
A água é tradicionalmente considerada um recurso gratuito, sendo seu custo atribuído
apenas ao valor do tratamento e da distribuição, e essa gratuidade ou alta subvalorização
limita o incentivo à eficiência no uso. Por isso, há um interesse crescente, em nível
internacional, na adoção de medidas de precificação da água tanto para reduzir a
demanda quanto para gerar receitas capazes de custear o abastecimento de água e a
manutenção da infraestrutura.
3 -Tecnologias, técnicas e práticas
3.1 - Gestão da variabilidade
O armazenamento de água nos rios, lagos, reservatórios e aquíferos fornece um meio de
gerenciar a variabilidade na disponibilidade hídrica, permitindo que a água estocada seja
utilizada durante os períodos secos. Por outro lado, o armazenamento em alguns lagos e
reservatórios pode ser controlado para permitir, durante as cheias, a estocagem de
vazões de pico, exercendo, assim, dupla função.
3.2 - Armazenamento de água na superfície
Existem mais de 48.000 grandes barragens em operação em todo o mundo e o
armazenamento de água superfícial, por meio de barragens, pode trazer muitos
benefícios –a geração de energia, o abastecimento de água potável e para irrigação. No
entanto, esses benefícios podem gerar um grande custo social e ambiental, como a
migração de pessoas e os impactos no ecossistema vindos de alterações no fluxo e
continuidade dos rios.
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3.3 - Uso sustentável das águas subterrâneas
As águas subterrâneas são naturalmente repostas, ou de recarga, por meio da
precipitação e da superfície da água, por isso, podem ser uma alternativa à situação de
estresse hídrico superficial, devendo apenas ser usadas com o devido controle para
evitar superexploração e contaminação dos aquíferos.
3.4 - Desenvolvimento de novas fontes
Outra alternativa em resposta à escassez hídrica é o desenvolvimento de novas fontes de
água. É uma opção atraente pelo potencial de aumentar a oferta hídrica ou sem,
necessariamente, comprometer a demanda e o estilo de vida; no entanto, o uso de novas
tecnologias pode gerar efeitos negativos sobre o ecossistema aquático como um todo e
isso precisa ser conhecido e avaliado.
3.5 - Eficiência no uso da água em todos os setores e reciclagem de água,
reutilização
Outra ação para lidar com os fatores de pressão é a garantia da eficiência de uso em
todos os setores por meio de incentivos tecnológicos ou medidas de regulação. Além
disso, a reutilização e o reúso de água têm um grande potencial de minimizar o uso de
água do ambiente natural (ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING, 2010).
Wang et al. (2016) , na mesma linha, apresentam um menu amplo de ações para a
garantia da segurança hídrica, que o autor classifica em três grupos:

gestão da

informação (a); gestão da oferta (b); e gestão da demanda (c).
(a) Gestão da informação - dados e informações
Dados e informações confiáveis de bacias hidrográficas são muito importantes para uma
avaliação adequada da situação, assim como para o planejamento e a operação das
atividades. O planejamento necessita, crucialmente, de dados históricos, atuais e
projeções futuras de hidrologia, meteorologia, hidráulica, uso da terra e demografia.
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(b) Gestão da oferta
A degradação da bacia também está diretamente relacionada ao crescimento da
população e à urbanização, em função do desmatamento e/ou expansão do uso do solo
nas partes superiores da bacia. Esses fatores acentuam a vulnerabilidade da segurança
hídrica, pois:
1. contribuem para a erosão, o que resulta na sedimentação a jusante, reduzindo a
capacidade de armazenamento dos reservatórios e a capacidade de descarga de
inundações pela diminuição da seção transversal. Sendo assim, auxiliam na
redução da disponibilidade hídrica e no aumento das inundações;
2. reduzem a capacidade de infiltração e de armazenamento temporário na área da
bacia. Por isso, contribuem para a reduzida disponibilidade hídrica na estação
seca e o aumento das inundações na estação chuvosa.
Portanto, todas as estratégias que dizem respeito à melhoria da disponibilidade hídrica e
à redução das inundações devem abordar medidas para mitigar ou prevenir a degradação
da bacia hidrográfica.
 Medidas para conservação da bacia hidrográfica
Todas as estratégias para a melhoria da situação atual começam com a conservação,
porque contribui para um melhor uso da água, bem como para a gestão de desastres,
compreendendo:
1. a mitigação ou prevenção da erosão, contribuindo para reduzir a sedimentação, a
eventual perda de armazenamento em reservatórios e a capacidade de descarga
dos rios;
2. a mitigação ou prevenção da redução da retenção de água, contribuindo para
vazões mais confiáveis na estação seca e redução do pico de cheia em estações
chuvosas no escoamento superficial;
3. a mitigação da degradação da qualidade da água, contribuindo para a elevação
da disponibilidade hídrica e melhores condições de vida.
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 Conservação florestal
As florestas fornecem a melhor proteção para as encostas mais sensíveis e íngremes, por
isso, o estudo propõe otimizar a sua preservação a longo prazo, com uma regulação do
zoneamento por meio de planos de territórios em áreas com declives maiores que 30%
de acordo com a regulamentação em vigor das áreas de conservação (HOWE et al.,
2011). A proteção das florestas deve ser feita de acordo com as regras vigentes e, para
as áreas atualmente não florestais, é necessário fazer a reabilitação através do
reflorestamento e envolvimento dos agricultores locais.
As árvores para produção de madeiras (silvicultura) podem ser combinadas ou
substituídas por sistemas agroflorestais e essa é uma solução viável também para as
terras de propriedades privadas que necessitam de serem protegidas, mas estão fora das
zonas de conservação atuais.
(c) Gestão da demanda
 Medidas quanto à utilização da água
Três tipos de medidas foram definidos com as seguintes divisões:
1) gerir a demanda, incluindo o reforço da eficácia dos usos;
2) criar mais armazenamento:
1. manter a capacidade atual de armazenamento por meio da melhoria da
gestão das bacias hidrográficas (gestão do solo);
2. melhorar a capacidade atual de armazenamento em infraestrutura,
removendo as atuais condições limitantes (segurança de barragens);
3) criar novos reservatórios.
 desenvolver recursos adicionais de água:


águas subterrâneas;



canais de transporte de água e de transferência entre bacias.

Ações adicionais em relação à gestão da demanda compreendem a política de 3Rs:
 redução da demanda;
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 reutilização;
 reciclagem.
A redução da demand a urbana pode ser feita pela diminuição de perdas de água não
contabilizada em sistemas de abastecimento público; introdução de chuveiros e
sanitários de menor consumo; e racionalização do uso de acordo com os padrões
eficientes. Os indivíduos também podem contribuir, utilizando fontes alternativas
através do aproveitamento de águas pluviais e reservatórios temporários. Enquanto isso,
a reutilização e a reciclagem estão intimamente relacionadas com a gestão da qualidade
da água, uma vez que minimizam o lançamento de efluentes nos corpos de água. Essas
medidas têm um potencial considerável para reduzir a demanda urbana, como mostra o
Japão, que conseguiu uma redução per capita de 50 a 70 litros de água por dia.
O estudo conclui que as melhorias na segurança hídrica são possíveis através de quatro
medidas:
1. ações relativamente simples, como a melhoria da operação dos sistemas de água,
a gestão da demanda para o abastecimento, o zoneamento de áreas de
inundações e alertas de inundação;
2. medidas mais complexas e integradas a serem aplicadas em todas as bacias,
como a gestão de inundações e a conservação das bacias, incluindo pequenos
reservatórios e controle de poluição;
3. medidas que requerem investimentos consideráveis e devem ter prioridade nas
bacias com alta demanda e potencial de crescimento, como reservatórios,
transferências entre bacias para abastecimento de água, diques e medidas de
controle de enchentes;
4. medidas de suporte e participação pública a serem trabalhadas em todas as
bacias, como planejamento espacial e desenvolvimento institucional de dados e
informações.
Por fim, no âmbito das abordagens abrangentes, o plano de segurança hídrica de
Saskatchewan estabelece uma série de metas para se atingir a segurança hídrica e
algumas, coerentes com os objetivos propostos nessa tese, foram selecionadas e serão
apresentadas (WSA, 2012) no Quadro 7.
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Quadro 7 – Resumo das metas e ações propostas para a segurança hídrica no Plano de Saskatchewan
Meta

Área de ação

Fornecimento sustentável
Na gestão da oferta, promover ações de conservação da
água e alocação de água, suportadas pela legislação
atualizada e moderna, além do conhecimento das
informações básicas sobre a água.
Água potável
As medidas fundamentais são proteção e monitoramento
das fontes de água subterrâneas e superficiais, treinamento
de operadores de sistema hidráulico, processos de
tratamento e equipamentos adequados, manutenção de
infraestrutura e inspeções rotineiramente, monitoramento
da qualidade da água potável, sistemas de gerenciamento
de informações e iniciativas de educação pública.
Proteção do manancial (da fonte)
Garantir sustentação da qualidade da água e das funções do
ecossistema, e a proteção das fontes de água, é um
componente essencial da potabilidade. O planejamento de
proteção das nascentes locais pode ser uma abordagem
eficaz para se atingir a proteção da água.

- uso eficiente da água: gestão da demanda de água;
- novas infraestruturas de abastecimento de água;
- sistema de alocação de água;
- adaptação às alterações climáticas;
- estudo de disponibilidade de água.
- proteção das nascentes;
- padrões de qualidade da água;
- objetivos do tratamento e padrões operacionais;
- oportunidades de formação, certificação e suporte ao operador;
- inspeção completa de auditoria e execução;
- resposta de emergência;
- reabilitação e manutenção de infraestruturas;
- definição de papéis e responsabilidades dos governos municipais, estaduais e federais.
- qualidade da água: prevenir a deterioração em lagos, rios e aquíferos é de importância crítica para a
sustentabilidade do abastecimento e a saúde do ecossistema, e pode incluir abordagens reguladoras e não
reguladoras aos impactos específicos do local e cumulativos das práticas de desenvolvimento e gestão da
água e da terra. Para tanto, deve-se:
a. avaliar a situação de instalações existentes de águas residuárias municipais para determinar as
necessidades de melhoria ou ampliação;
b. desenvolver uma estratégia de incentivo à melhoria ou ampliação da infraestrutura de tratamento
de águas residuárias municipais para garantir a proteção da qualidade da água nos corpos
hídricos receptores;
c. definir os objetivos de qualidade da água, incluindo aqueles relacionados com nutrientes para os
corpos de águas superficiais, iniciando com os sistemas mais prioritários e abrangendo os
trabalhos locais transfronteiriços;
d. implementar um programa de monitoramento da qualidade da água em lagos recreativos para
banho;
e. fornecer informações e incentivar a implementação de práticas de gestão da terra e da água
benéficas à redução de fontes difusas de nutrientes e outros contaminantes para águas
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Meta

Barragens seguras
As barragens desempenham um papel central na garantia
do abastecimento sustentável de água. Deve-se portanto,
certificar que as barragens possam satisfazer, "com
segurança", a oferta da água necessária ao atendimento da
demanda. O planejamento das operações de barragens é
complexo, considerando a dupla função de garantia do uso
da água e do gerenciamento de eventos de inundação e
seca, mas é fundamental, visto que muitas barragens estão
envelhecendo e precisam de reabilitação, e o fracasso
dessas obras poderia colocar a propriedade e a segurança
humana em risco.
Redução de danos de enchentes e secas
Assegurar que medidas estejam em vigor para responder
eficazmente às inundações e secas - eventos naturais de
ocorrência periódica - que podem causar dificuldades
significativas. Essas medidas devem ser adequadamente
tratadas para reduzir os efeitos sobre a economia e prevenir
os danos sociais e ambientais em potencial.
Dados adequados, informação e conhecimento
Garantir que dados adequados sobre água, informação e
conhecimento, estejam disponíveis para apoiar as tomadas
de decisões. A coleta e a avaliação de dados cria
informações e gera conhecimento sobre os pontos críticos
em relação à água, auxiliando na compreensão e
abordagem de potenciais ameaças hídricas e apoiando o
uso consciente do recurso.

Área de ação
superficiais e subterrâneas;
f. definir uma estratégia para reduzir o risco de contaminação de águas subterrâneas em função de
potencial contaminação em poços.
- manutenção e operação;
- inspeções e monitoramento.

- resposta à seca: foi criado um comitê encarregado de elaborar um plano de monitoramento para a seca e
a umidade excessiva no local. Do ponto de vista de uma estratégia hídrica, abordagens para reduzir as
consequências da seca hidrológica incluem o fornecimento de abastecimento de água de emergência,
melhores sistemas de abastecimento de água privados e regionais, infraestrutura de armazenamento de
água, uso eficiente, reutilização da água e estratégias de racionamento de água e compartilhamento
eficaz. Para tanto, faz-se necessário planos coordenados de resposta à seca que abordem monitoramento,
preparação, resposta e recuperação das aproximações, e regulamentos para alocação de água que ajude a
gerir a escassez durante as secas.
- coleta e gestão de dados: a fim de gerar o conhecimento necessário para apoiar decisões de gestão da
água, os requisitos de informação importantes devem ser identificados, e os dados estratégicos devem ser
reunidos, gerenciados e analisados de forma eficaz. Isso inclui informações relacionadas com qualidade
das águas subterrâneas, superficiais e potável, efluentes municipais, cursos d’água, uso da água, nível e
disponibilidade, atividade de drenagem e infraestrutura;
- comunicação e informação: fornecer, aos clientes e ao público em geral, informação de qualidade e fácil
acesso relacionada com fontes de águas superficiais e subterrâneas pode ajudar no desenvolvimento do
planejamento e na tomada de decisões. Educação, informação e práticas de gestão da água e da terra,
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Meta

Governança eficaz e engajamento
Assegurar a gestão da água e processos de decisão
coordenados, abrangentes e colaborativos. Governança
inclui regras, processos e estruturas pelas quais as decisões
são tomadas, o que tem um impacto significativo sobre os
resultados dessas decisões. Uma gestão integrada visa a
explicar essa complexidade, considerando os muitos
aspectos da gestão da água no âmbito da legislação,
planejamento de processos, organizações e órgãos de
coordenação.

Fonte: WSA (2012).

Área de ação
conservação e uso eficiente da água e requisitos regulatórios podem facilitar a gestão hídrica e fornecer,
aos clientes, as ferramentas necessárias para otimizar as oportunidades econômicas e, ao mesmo tempo,
proteger os recursos. Além disso, a comunicação eficaz de emergência é importante para a segurança
pública e a prevenção de danos.
- legislação moderna: a gestão da água bem-sucedida requer que o recurso seja regulado de forma clara e
eficaz para assegurar a sustentabilidade e atender as necessidades dos usuários;
- coordenação entre instâncias federativas: numerosas organizações governamentais, em nível municipal,
estadual ou federal, têm um interesse e um papel regulador relacionados com a água. Meios eficazes de
colaboração são fundamentais para abordar essa questão, pois responsabilidades compartilhadas e
compartimentadas podem levar à falta de coordenação na tomada de decisões sobre proteção e gestão dos
recursos hídricos;
- planejamento abrangente para melhorar o processo de decisão: propostas para o desenvolvimento
econômico, muitas vezes, têm significativas exigências de uso da água, e decisões do governo sobre a
disponibilidade hídrica são cruciais nesse processo. A decisão de alocar água para um projeto envolve
várias considerações, como disponibilidade de água a longo prazo; capacidade de infraestrutura para
garantir a disponibilidade de água; impacto da alocação na qualidade e quantidade de água na fonte em
corpos de água subterrâneos e superficiais; impactos nos corpos hídricos que podem receber efluentes
industriais; impactos para outros usos, como fontes de abastecimento público municipal; e questões
relacionadas com o impacto da pesca, habitat dos peixes, espécies ameaçadas e saúde aquática. É
fundamental que sejam tomadas decisões consistentes de alocação de água nos estágios iniciais do
projeto, para se avaliar a viabilidade do mesmo antes de grandes investimentos, considerando retiradas e
entradas atuais da água (balanço hídrico), demandas de água projetadas, qualidade da água, objetivos da
saúde do ecossistema e avaliação dos impactos cumulativos em relação a outros usuários existentes na
bacia. Esse planejamento permitirá mais eficiência, abrangência e confiança no processo de decisão,
beneficiando o recurso e os usuários.
.
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Em seguida, serão apresentadas propostas de ações mais específicas. Gomide (2012)
ressalta a importância da construção de reservatórios para garantia da segurança hídrica.
Afirma, por citações históricas, que eles são capazes de arcar com a dupla
responsabilidade de atenuar os dois extremos do ciclo hidrológico: as secas ou estiagens
e as cheias ou enchentes. Defende a importância dos reservatórios para a conexão entre
segurança hídrica, segurança alimentar e segurança física das pessoas. E cita ainda
Yevjevich (1999), que afirma que uma sociedade só é tão boa quanto a sua
infraestrutura.
O autor apresenta também dados de reservação no mundo, indicando um quadro
deficitário em alguns países: na Califórnia, há mais de 6 mil m3 de água armazenada
para cada pessoa; no Paquistão, 100 m3 per capita; e, na Etiópia, 30 m3 per capita.
Comparando os valores médios dos Estados Unidos e Brasil, aparentemente, há cerca de
2.590 m3 de água armazenada para cada americano e cerca de 3.790 m3 para cada
brasileiro. Desconsiderando o setor elétrico, o indicador brasileiro reduz para 372 m 3
per capita, ou seja, falta infraestrutura para garantia dos usos múltiplos da água
(GOMIDE, 2012).
Nas conclusões, o autor afirma que subjacentes à problemática do planejamento
integrado dos recursos hídricos estão as condições sob as quais os recursos naturais
serão “otimamente convertidos” em benefícios para a atual e as futuras gerações. Dessa
forma, propõe a quantificação do estoque de recursos naturais, incluindo a água, e a
divisão em categorias: i) recursos naturais intocáveis, ii) recursos naturais não
renováveis disponíveis para exaustão, significando venda e monetização, e iii) recursos
naturais renováveis disponíveis para arrendamento. Sugere-se que, com a classificação
proposta, sejam estabelecidos mecanismos econômicos diferenciados para valorar o
recurso e gerar receita para os investimentos necessários. Na Austrália, Canadá,
Inglaterra e País de Gales, por exemplo, os mercados de água, por meio da alocação
negociável de quotas, são considerados ferramentas eficientes para otimizar a
produtividade de um volume de água definido com um limite. A respeito dessa
ferramenta, pode-se dizer que:

77

 a alocação de um determinado volume de água será eficiente desde que os
usuários (irrigantes) dispostos a pagar obtenham os volumes disponíveis, ou
seja, o retorno do investimento;
 os irrigantes obtêm a maior rentabilidade econômica das suas culturas, por isso a
água irá, preferencialmente, para as culturas com maior valor agregado e,
consequentemente, a produtividade aumentará, com base na eficiência do uso;
 permite um ajuste de preço em função da pressão real sobre recursos hídricos, o
que muda ao longo do tempo de acordo com a oferta e a demanda no momento
da negociação. Durante a baixa vazão, a oferta é reduzida e a demanda é alta por
causa da irrigação, então os preços são elevados; fora desse período, o preço é
muito baixo. A vantagem de um preço elevado de água é incentivar os irrigantes
a otimizar o uso, alocando a irrigação, preferencialmente, para as culturas com
maior valor agregado.
Na Austrália, houve quotas de água por um longo tempo, mesmo antes da
implementação de mercados de água, que apareceram no sul do país em 1988 e, desde a
reforma nacional do regime de água, em 1994, são acompanhados com políticas
regulatórias, planejamento e total integração à política de gestão da água. No entanto, só
a partir de 2004 a gestão de água e os mercados de água reservaram algumas quotas
para os ecossistemas, e as autoridades públicas têm assumido a responsabilidade de
recompra dos volumes necessários para esse uso.
Na alçada institucional e da governança, pode-se apresentar a iniciativa da segurança
hídrica do Instituto de Ontário, exposta por Dunn, Cook e Bakker (2012), (Regulamento
387/04 Ontário: Water taking and transfer, Regulamento 169/03: Drinking water
quality standards). O Instituto de Ontário adaptou a abordagem de bacias hidrográficas
para resolver questões da inter-relação da gestão do uso do solo e da água, em 1946,
quando foram criadas as autoridades de conservação (CA) para trabalhar com o
predecessor do Ministério dos Recursos Naturais. Entretanto, historicamente, essas
autoridades têm-se centrado principalmente na água, no seu "ambiente natural".
E os municípios, que são responsáveis pela prestação de serviços de abastecimento de
água potável sob a supervisão do Ministério do Meio Ambiente de Ontário, também
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gerenciam o uso do solo, com diretrizes definidas pelo Ministério dos Assuntos
Municipais e Habitação.
Essas divisões de responsabilidade e competência para as questões da água e do
ordenamento do território persistem ainda hoje e apresentam um desafio constante para
os gestores públicos de Ontário, considerando que o uso do solo pode ter impactos
significativos sobre a qualidade e a quantidade da água (DUNN; COOK; BAKKER,
2012).

Outro ponto é a integração do ordenamento do território e da gestão dos recursos
hídricos. Tradicionalmente, os municípios têm limitado suas preocupações na gestão
hídrica para fornecimento de água potável e sistemas de águas residuárias. Já o manejo
de bacias hidrográficas é alçada das CAs, que gerem vazões de água de superfície e
regulam a proteção das áreas de inundação (várzeas). O desafio consiste no fato dessas
autoridades serem compostas de territórios de vários municípios, ou partes de
municípios, que têm jurisdição sobre o ordenamento do território dentro de uma
estrutura provincial definida. Uma solução interessante pode ser o desenvolvimento e a
implementação de “planos oficiais" no planejamento do uso do solo, com revisão das
autoridades de conservação.
O Clean Water Act (200644) amplia o marco do planejamento das bacias hidrográficas
para incluir a proteção das nascentes. Como facilitadores-chave desse processo, as
autoridades de conservação agora têm relações tanto com o Ministério dos Recursos
Naturais (autoridades de conservação) quanto com o Ministério do Meio Ambiente
(DUNN; COOK; BAKKER, 2012).
Ainda no âmbito da integração de políticas públicas, Dunn, Cook e Bakker (2012)
afirmam que os trabalhos para a segurança hídrica requerem a integração do
planejamento, uma vez que as preocupações com o ecossistema e a saúde humana são
interdependentes. Como o planejamento de bacias hidrográficas em Ontário tendeu a
centrar-se na gestão do ecossistema - realizando a proteção das fontes de água potável e não na saúde dos ecossistemas, o novo quadro legislativo de pós-Walkerton Ontário é
impulsionado, principalmente, pelas preocupações com a saúde humana.
44

Disponível em: <https://www.ontario.ca/laws/statute/06c22>. Acesso em: 12 jun. 2016
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O regulamento de Ontário mostra também uma série de variáveis a serem consideradas
no planejamento da segurança hídrica, como apresentado a seguir:
1- questões relacionadas à necessidade de proteger as funções naturais do ecossistema:


impacto real ou potencial da retirada de água:
 variabilidade natural do fluxo de água ou níveis de água;
 vazão mínima corrente;
 habitat que depende dos níveis de vazão de água.



águas subterrâneas e superfície e suas inter-relações que podem afetar ou ser
afetadas, e a tomada de água, incluindo seu potencial impacto na quantidade e
na qualidade hídrica.

2 - questões relativas à disponibilidade de água:


impacto real ou potencial da tomada de água:
 balanço hídrico e produção sustentável de aquíferos;
 usos da água existente para pequenos e grandes sistemas residenciais
municipais, escoamento de esgoto, uso do gado e outros fins agrícolas,
fins domésticos privados e outros fins .



condições de escassez da água (low water) se houver.



se a tomada de água está em uma bacia com alto ou médio indice de uso de
água:
 como mostrado no mapa de vazão média anual;
 como mostrado no mapa de baixa vazão (período de estiagem) .



qualquer uso municipal planejado de água que tenha sido aprovado:
 sob um plano oficial municipal;
 sob a Lei de Avaliação Ambiental.

3 - questões relacionadas à utilização de água:


se a conservação da água está sendo implementada ou se propõe a ser
implementada no uso da água, de acordo com os melhores padrões de gestão
e práticas para os setores relevantes se estes estão disponíveis;
a finalidade para a qual a água será usada;
se a água não está atualmente sendo utilizada e se existe uma perspectiva
razoável da pessoa realmente usá-la em um futuro próximo.
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Wang et al. (2016) avaliam a evolução dinâmica da saúde dos sistemas aquáticos e da
vulnerabilidade social, na China, como uma medida indireta, refletindo parcialmente a
capacidade e a resiliência das instituições de recursos hídricos da China em enfrentar os
riscos relacionados com a água. Indicando, assim, a ampla interface da segurança
hídrica com outras políticas de governo.
Desta forma, estruturas de governança que propiciem a visibilidade e a prestação de
contas sobre os serviços realizados podem mitigar os riscos institucionais. Além disso,
um regulador de água economicamente independente prevê as decisões sobre o
investimento, as tarifas e a recuperação de custos para alcançar a política determinada
de maneira objetiva (HOPE; ROUSE, 2013) O que enfatiza a necessidade de
mecanismos robustos e governanças policêntricas destinadas a resolver ou, pelo menos,
mitigar os conflitos entre os usuários, os setores e os estados-nação (BAKKE, 2012).
Grey e Sadoff (2007) afirmam que o único caminho para atingir segurança hídrica em
escala nacional é através do investimento em um equilíbrio evolutivo complementar de
instituições e infraestrutura para a gestão da água. A escala e a complexidade do desafio
de enfrentar as ameaças à segurança hídrica significam que as respostas devem procurar
integrar medidas de gestão da oferta e demanda através da política, governança e
regulação, mudança cultural e reforma institucional, bem como através de melhores
abordagens para a gestão e aplicação de novas tecnologias e técnicas (ROYAL
ACADEMY OF ENGINEERING, 2010).
Em suma, as ações podem ser divididas em dois grandes grupos, que se subdividem,
conforme apresentado na Quadro 8.
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Quadro 8 – Resumo das ações para garantia da segurança hídrica
Tipos de ações

Ação/atividade/mecanismo
- barragens e canais para armazenamento de água na superfície;
Infraestrutura
- uso sustentável das águas subterrâneas;
- fontes alternativas, como aproveitamento de águas pluviais e reservatórios temporários;
Estruturantes
- tratamento de águas residuárias.
para oferta
- medidas de conservação em ambientes degradados nas bacias hidrográficas;
Conservação
- conservação florestal;
- práticas de gestão da terra para reduzir fontes difusas de nutrientes.
- eficiência no uso da água em todos os setores;
- reúso e reciclagem da água;
Ações na demanda
- racionalização do uso de acordo com os padrões eficientes;
- sistema de alocação de água;
- uso de chuveiros e sanitários de menor consumo.
- melhoria da performance de componentes dos sistemas de água;
Ações preventivas
- redução de perdas de água não contabilizada em sistemas de abastecimento público;
e permanentes
- padrões operacionais;
Operacionais
- oportunidades de formação, certificação e suporte aos operadores;
- inspeção completa, auditoria e execução;
- reabilitação e manutenção de infraestruturas.
- produção de dados e informações;
- coleta e gestão de dados;
Informações
- comunicação e informação;
- quantificação do estoque de recursos naturais.
Institucionais
- legislação moderna para regulação;
Legislativas,
- padrões de qualidade da água;
normativas
e - objetivos de qualidade da água;
regulatórias
- ojetivos do tratamento;
- definição de papéis e responsabilidades dos governos municipais, estaduais e federais;
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Tipos de ações

Ações de contingência
Fonte: a autora

Ação/atividade/mecanismo
- integração do ordenamento do território e da gestão dos recursos hídricos;
- integração das políticas de recursos hídricos, saneamento, conservação e ordenamento do solo;
- gestão do custo da água (precificação);
- categorização dos recursos naturais e estabelecimento de mecanismos econômicos
diferenciados para valorar o recurso e gerar receita aos investimentos necessários;
- mercados de água por meio da alocação negociável de quotas de água;
- tarifas e recuperação de custos.
Capacidades
- organizações com capacidade técnica e institucional para gerir projetos e operar sistemas;
institucionais
- orçamento adequado;
(técnica
e
- autonomia financeira.
financeira)
- mecanismos robustos e governanças policêntricas;
- coordenação entre instâncias federativas;
Governança
- instâncias participativas;
- planejamento abrangente para melhorar o processo de decisão.
- resposta de emergência;
- estratégias de resposta a seca.
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Uma perspectiva interessante de segurança hídrica foi apresentada por Whittington,
Sadoff e Allaire (2013), que buscam calcular o valor econômico da segurança hídrica
em ambas as perspectivas, do Estado e do cidadão. Para tanto, realizam uma avaliação
do potencial dos benefícios de investir em segurança hídrica e dos custos de não se
investir ou da inação.
Uma primeira constatação é que os retornos do investimento em segurança hídrica são
sensivelmente afetados pela localização e contexto, incluindo a disponibilidade de água
e a demanda, mas também aspectos socioeconômicos, que permitirão definir a melhor
estratégia

(ações

e

investimentos)

para

a

garantia

da

segurança

hídrica

(WHITTINGTON; SADOFF; ALLAIRE, 2013).
Outra comprovação é que a forma de se comunicar as decisões corresponde a uma
estratégia importante para sensibilizar as autoridades a respeito da necessidade do
investimento e mensurar seu benefício. Assim, são apresentadas algumas questões a
serem avaliadas:
 como priorizar e escalonar investimentos para aprimorar a segurança hídrica?
 quais evidências podem economicamente fornecer subsídios para definir se o
setor de água é prioridade ou não?
 a falta de infraestrutura hídrica é um obstáculo ao crescimento? Quais são as
restrições econômicas que a insegurança hídrica representa para o crescimento e
desenvolvimento?
 qual evidência econômica pode fornecer, em relação à escala do desafio, uma
noção da magnitude do investimento que se justifique?
 qual é a ampla magnitude dos custos associados a uma incapacidade de atingir a
segurança hídrica?
 qual aspecto da segurança hídrica geraria um maior custo por ser ignorado e qual
é o mais crítico para permitir o crescimento? Qual é o mais significativo
investimento necessário para aumentar a segurança hídrica?
Para se mensurar o valor econômico da segurança hídrica e da redução do risco, devemse comparar dois estados. Assim, o valor econômico de uma “unidade adicional” de
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segurança hídrica obtida no segundo “estado” é determinado pela vantagem obtida por
mover-se do estado inicial para o segundo estado. Essa mensuração pode ter a
perspectiva de um usuário, avaliando o valor para o seu próprio uso, ou de um sistema
de usuários em uma bacia hidrográfica, que incorpora o valor agregado para todos os
usuários inter-relacionados.
Quanto aos componentes do valor econômico para aumentar a segurança hídrica, dois
grupos relacionados à água devem ser considerados: as consequências econômicas
produtivas e as destrutivas. Parte dos benefícios vem das melhorias em disponibilidade
de água adequada para os ecossistemas, abastecimento humano, saneamento,
agricultura, indústria e serviços, produção de energia e navegação. E os malefícios estão
associados às perdas referentes aos desastres relacionados com a água, como secas e
enchentes.
Assim, as intervenções para potencializar os aspectos produtivos e minimizar os
aspectos destrutivos da segurança hídrica podem ser baseadas nos seguintes
componentes: investimento, política, projeto e regulatórios. O estudo aconselha iniciar
os investimentos nas ações consideradas destrutivas (seca, enchente e poluição) e, em
seguida, nas ações produtivas (ecossistemas, demanda municipal e de produção –
agricultura e industrial) para evitar perdas humanas e materiais; entretanto, algumas
intervenções, como infraestrutura, tem múltiplas funções.
Os investimentos sequenciados em recursos hídricos podem resultar em padrões de
desenvolvimento que causarão alterações no retorno de outros setores da economia
(produção de alimentos e econômica, abastecimento público, energia, etc.) e, em
consequência, nos incentivos a futuros investimentos. Isso porque a disponibilidade
hídrica, em quantidade e qualidade, é fator limitante para o desenvolvimento desses
setores e a mensuração dos benefícios do investimento em água pode favorecer o
entendimento de entes públicos e privados do seu real valor.
Entretanto, cabe salientar que a segurança hídrica tem relação com outras áreas, mas
não é a única responsável pela potencialização das mesmas, uma vez que multifatores
estão envolvidos, conforme já abordado.
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As seguintes conclusões são apresentadas:
 a análise econômica do investimento em segurança hídrica é essencial para
empreender projetos bem concebidos e adequadamente dimensionados, e evitar
custos desnecessários de atraso, inação e aplicações ineficazes;
 as opções de investimento de projetos individuais e o seu potencial de retorno
devem ser analisados de forma cuidadosa e completa;
 a definição do valor econômico da segurança hídrica requer uma comparação de
dois “estados do mundo”, passando de um nível de segurança para outro;
 o "valor econômico" das etapas específicas para atingir a segurança hídrica deve
ser medido sempre que um caminho de desenvolvimento regional é escolhido
por um Estado, pois isso leva em consideração, em um nível macro, as restrições
técnicas e de engenharia, a disponibilidade de recursos hídricos, as incertezas do
clima, a dinâmica política e social e a qualidade do meio-ambiente e de
crescimento econômico;
 para um investimento específico, um regulamento ou uma outra intervenção
fazer sentido econômico em um determinado momento e local, a avaliação dos
custos e benefícios deve ser realizada.
Por fim, cabe aqui destacar que os objetivos da segurança hídrica extrapolam a
competência de ação do sistema de gestão de recursos hídricos, pois se relacionam com
segurança de abastecimento público, segurança alimentar, segurança energética especialmente no Brasil, que possui matriz hidroelétrica - segurança ambiental e
segurança pública, no caso de desastres por eventos naturais. Entretanto, alcançar a
segurança nessas áreas vai muito além de se atingir a segurança hídrica, por serem estas
explicitamente dependentes de outras variáveis.

2.1.5 A aplicação do conceito neste trabalho
De maneira sintética, pode-se inferir da revisão realizada que o conceito de segurança
hídrica ganha corpo entre os organismos que concebem diretrizes para as políticas de
gestão de recursos hídricos – ONU, OCDE, GWP, Conselho Mundial das Águas –
como um novo paradigma em oposição ao tradicional modelo da Gestão Integrada. A
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novidade aportada pelos modelos que se baseiam nesse conceito é o foco nos resultados
ao invés da antiga abordagem de gestão dos processos (BAKKER; COOK, 2011).
O núcleo do conceito é a garantia de provimento de água em quantidade e qualidade
para usos antrópicos e para as necessidades dos ecossistemas aquáticos (COLUMBIA
UNIVERSITY, 201245). O conceito de segurança hídrica abrange ainda a capacidade de
lidar com desastres, combater a poluição e aproveitar o potencial produtivo da água
(ONU, 2013; GWP, 2010). Segurança hídrica é, portanto, uma situação em que vige o
equilíbrio da conservação e da utilização de recursos hídricos e o controle de danos
causados por fenômenos naturais que envolvem a água, conforme afirma a Joint
Regional Water Supply System (JWRSS - MINISTRY OF PUBLIC WORKS, 201246). E
implica na avaliação de riscos envolvidos: na medida em que crescem, tendem a
diminuir a garantia de provimento de água.
Na evolução do conceito na literatura, a OCDE (2013) introduz a variável risco no
conceito de segurança hídrica. Essa abordagem apresenta-se bastante relevante
considerando que a segurança hídrica pretende inserir objetivos e metas ao sistema de
gestão de recursos hídricos. E metas de segurança hídrica, associadas a risco, são mais
facilmente mensuráveis. Minimizar riscos inerentes a qualquer processo demanda ações
de gestão e ações técnicas e tecnológicas, que requerem investimento e, portanto,
menores riscos relacionam-se com custos elevados.
Por conseguinte, o conceito segurança hídrica só faz sentido em avaliação baseada em
status mensurável. Isto é, parte-se de um estado de segurança para outro maior ou
menor (WHITTINGTON; SADOFF; ALLAIRE, 2013). E, ao se propor a pragmatizar
o sistema de gestão para a entrega de um resultado mensurável, a abordagem métrica é
fundamental. Buscando responder perguntas do tipo: quanto eu tenho de segurança
hídrica e quanto eu quero alcançar? (GWP, 2014)
Outro ponto importante no conceito de segurança hídrica é a sua relatividade em relação
ao local em que se analisa. A segurança hídrica de determinado local está ligada a
Disponível em: 1<http://watergovernance.ca/wp-content/uploads/2011/12/Water_Security_Guidance_
Document_ March_2012.pdf>. Acesso em: 05 maio 2016
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Disponível em: <http://citarum.org/citarum-knowledge/arsip-dokumen/dokumen-perencanaan/540java-water-resources-strategy-study/file.html>. Acesso em: 08 jun. 2016.
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diversos aspectos, internos ou externos, ao Sistema de gestão das águas, entretanto,
esses aspectos podem variar de local a local, ou mesmo os pesos de cada aspecto na
garantia da segurança hídrica podem ser alterados em função da realidade local.
A escala de atuação do conceito também é muito importante. Garantir segurança de
provimento de água em um determinado ponto de uso requer uma avaliação abrangente
de toda a bacia hidrográfica, especialmente a montante do ponto em análise, que
engloba especialmente o uso e ocupação do solo e os usos de água na bacia (GWP,
2010; GWP, 2014; FALKENMARK, 1989; WHO, 200947; JIMENEZ-CISNEROS,
2015)
Via de regra, a segurança hídrica se associa à relação entre demanda e disponibilidade
de água. Desta forma, um local que tenha pequena disponibilidade e também pequena
demanda pelo uso não se enquadra em um ambiente de insegurança. Cabe ainda a
reflexão sobre o conceito de disponibilidade, que culturalmente refere-se à quantidade
de água disponível em um local, entretanto, com o passivo ambiental decorrente de
lançamentos de efluentes em corpos de água sem o devido tratamento e os requisitos de
qualidade para usos de água, a qualidade da água também pode torná-la indisponível.
Essas abordagens ganham importantes proporções no ambiente urbano, pois no
município as demandas são sempre elevadas e a qualidade da água, usualmente,
comprometida, seja pelo adensamento populacional, seja pelas atividades produtivas
que são atraídas na própria dinâmica da urbanização.
Considerando que a base da segurança hídrica é a garantia do uso, alguns autores e
organismos internacionais, buscando pragmatizar o conceito, propõem a priorização,
partindo, comumente, do uso humano (MASON; CALOW, 2012; LAUTZE;
MANTHRITHILAKE, 2012). Após o atendimento ao uso humano, a irrigação é
apresentada como uma segunda prioridade por se tratar de atividade que garante a
segurança alimentar para o ser humano. Depois, apresenta-se o uso para
desenvolvimento econômico e atividades industriais, e para atendimento aos requisitos

Disponível em: < http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS09_Full.pdf>.
Acesso em: 12 maio 2016
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de

ecossistemas

aquáticos

(CONSELHO

MUNDIAL

DA

ÁGUA,

201348).

Corroborando com a literatura científica, a legislação brasileira estabelece o consumo
humano com prioridade de uso em caso de escassez hídrica.
Baseando-se na contextualização do conceito apresentada e no objetivo deste trabalho,
no qual o conceito de segurança hídrica será aplicado para garantia do abastecimento
público em regiões metropolitanas, faz sentido o seguinte recorte conceitual:
“Segurança hídrica para abastecimento urbano pode ser definida como a garantia de
provimento de água bruta em quantidade e qualidade suficiente para o abastecimento
urbano associado a um determinado risco de escassez, tendo como referencial a bacia
hidrográfica”.

Disponível em: < http://www.worldwaterforum8.org/main/pt/sobre/secao-brasil-do-conselho-mundialda-agua.html>. Acesso em: 18 maio 2016.
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3 SEGURANÇA HÍDRICA: MÉTRICAS
Considerando, conforme já exposto, que o objetivo da segurança hídrica é dar o foco da
gestão de recursos hídricos em resultados, os elementos que compõem a segurança
hídrica devem ser mensuráveis e metas quantitativas devem ser estabelecidas para
acompanhamento e avaliação do desempenho da política pública. Para o objetivo desta
tese, pesquisaram-se abordagens teóricas e práticas de mensuração da segurança hídrica
- especialmente aquelas aplicadas a ambientes urbanos - o que envolve várias
dimensões, cuja importância pode variar dependendo da situação, do local e da
gravidade do problema. Em uma bacia de rio de domínio da união ou em rios urbanos,
por exemplo, a segurança hídrica pode ser medida de diferentes maneiras, adaptando-se
ao principal problema local, suas causas e sua escala (GWP, 201349).
Entende-se como métrica, medidas quantitativas ou qualitativas capazes de representar
as dimensões da segurança hídrica. A importância de se estabelecer métricas para
segurança hídrica é:
1. demonstrar quali-quantitativamente os objetivos da sociedade em relação à
gestão da água;
2. comunicar claramente à população o resultado esperado para a política de água;
3. apoiar os gestores no estabelecimento de prioridades de ação para melhorar o
desempenho e os resultados da gestão da água;
4. explicitar as interfaces e influências de resultados de outras políticas públicas no
resultado final da segurança hídrica;
5. sensibilizar o meio político da importância das ações, apoiado nos resultados
obtidos;
6. propiciar a priorização dos investimentos no contexto nacional e internacional;
7. ajudar a avaliar o impacto das medidas de melhoria e possibilitar comparar a
situação dos diferentes países sobre a questão (CALOW, LUDI; TUCKER,
2013)

Disponível
<http://www.gwp.org/Global/About%20GWP/Annual%20Reports/GWP%20in%20Action
%202013%20Annual%20Report.pdf> . Acesso em: 08 maio 2016
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em:

3.1 Abordagem qualitativa
O primeiro grupo de indicadores a ser apresentado discute conceitualmente as
abordagens e apresenta quais devem ser os componentes de bons indicadores de
segurança hídrica.
Segundo a University of British Columbia, os indicadores são um dos métodos mais
utilizados para a avaliação da segurança hídrica, pois permitem a síntese de grande
quantidade de informações complexas a serem apresentadas em um formato
simplificado de fácil compreensão. As abordagens atuais que determinam a situação de
uma fonte de água em relação a uma linha de base (padrão mínimo ou limiar), por
exemplo, são, muitas vezes, baseadas em indicadores. No entanto, os indicadores são
estáticos, apresentando apenas um instante no tempo da situação atual; o risco e o status
futuro, questões importantes devido à deterioração da qualidade e da quantidade da água
em longo prazo, geralmente não são incluídos. Sendo assim, a University of British
Columbia propõe um método de mensuração que aborda o risco atual e futuro
relacionados com a (in) segurança hídrica e considera que um dos seus elementos
fundamentais é a probabilidade da fonte de água ser deteriorada de alguma forma,
qualitativa ou quantitativamente, e isso causar impacto na saúde humana ou do
ecossistema. Esse risco de deterioração da água está associado com as práticas atuais de
uso do solo, mudanças no uso do solo, mudança do clima ou mudanças na demanda de
água, e pode ser avaliado considerando esses diversos estressores (UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA, 2012).
Dunn, Cook e Bakker (2012) identificaram 365 indicadores na bibliografia avaliada e
foram destacados os seguintes pontos:
 a maioria dos indicadores mede qualidade da água; poucos têm foco na
quantidade;
 há mais indicadores de saúde do ecossistema do que de saúde humana;
indicadores específicos de contaminantes, como, por exemplo, níveis de
nitrogênio, são mais comuns;
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 indicadores de água de superfície dominam em relação aos de águas
subterrâneas;
 há poucos indicadores integrados de águas superficiais e subterrâneas;
 a maioria dos indicadores mede demanda ou oferta, mais frequentemente a
demanda; alguns indicadores examinam demanda em relação à oferta;
 indicadores de infraestrutura são limitados em número e escopo, e o foco é,
geralmente, a população atendida ou o nível de tratamento de águas residuárias;
alguns indicadores refletem o estado da infraestrutura de fornecimento;
 indicadores de governança são escassos e pouco desenvolvidos; são divididos
em regras de governança (constitucional e ambiente regulatório legal) e
resultados de governança (existência ou ausência de agências específicas), sendo
esse último o mais encontrado (DUNN; COOK; BAKKER, 2012)
Na linha de maior abrangência de problemas regionais, um índice nacional de segurança
hídrica, desenvolvido pela equipe do AWDO, é apresentado pela Global Water
Partnership (GWP, 2014) como o exemplo mais elaborado de avaliação de segurança
hídrica até o momento.
O quadro conceitual do AWDO possui cinco dimensões fundamentais:
1)

segurança hídrica para uso doméstico;

2)

segurança hídrica econômica;

3)

segurança hídrica urbana;

4)

segurança hídrica ambiental;

5)

resiliência às catástrofes relacionadas com a água.

Cada dimensão é uma combinação das pontuações de uma série de indicadores que
descrevem os subelementos em cada uma delas, e a seleção dos indicadores, no critério
do AWDO, foi baseada na disponibilidade pública de dados. Em resumo, os indicadores
das cinco dimensões são os seguintes (Quadro 9).
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Quadro 9 – Resumo das cinco dimensões fundamentais do AWDO
Dimensão-chave

Proposta

Indicadores

Segurança hídrica
residencial

Mensurar segurança hídrica do uso Acesso à água canalizada (%), acesso a saneamento (%) e higiene (DALY)
doméstico no âmbito residencial

Segurança hídrica
econômica

Mensurar como os países podem
assegurar o uso produtivo da água
para
sustentar
o
crescimento
econômico na produção de alimentos,
indústria e energia

Segurança hídrica
urbana

Mensurar a melhoria da gestão das Abastecimento de água (%); tratamento de águas residuárias (%); e drenagem (danos
águas e serviços para apoiar cidades causados pelas inundações); com um indicador adicional para taxa de urbanização e
sensíveis à água (measures the vitalidade do rio
creation of better water management
and services to support vibrant and
liveable water-sensitive cities);

Segurança hídrica
ambiental

Mensurar o progresso de restauração Vitalidade dos rios, incluindo pressões/ameaças ao
de rios e do equíbrio de ecossistemas vulnerabilidade/resiliência às alterações dos fluxos naturais
em escala nacional e regional

Resiliência a desastres
relacionados com a
água

Mensurar o nível de perigo, Índice de resiliência, com base no tipo de perigo (inundações e tempestades, secas e
exposição,
vulnerabilidade
e tempestades e inundações costeiras), medindo: exposição (ex: densidade populacional
capacidade de enfrentamento
e taxa de crescimento); vulnerabilidade básica da população (exemplo: taxa de
pobreza e uso da terra); capacidade de enfrentamento - infraestrutura (exemplo: nível
de desenvolvimento das telecomunicações); e capacidade de enfrentamento - soft
(exemplo taxa de alfabetização)

Economias produtivas na agricultura (dependência agrícola, eficiência de utilização);
indústria (produtividade industrial em relação à água, consumo industrial); e energia
(potencial hidroelétrico desenvolvido (%), dependência de hidrelétrica(%)); com um
indicador adicional de resiliência para armazenamento de água e variabilidade da
precipitação inter e intra-anual

Fonte: a autora, baseada em AWDO (GWP, 2014)
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sistema

do

rio;

e

A proposta do AWDO é bastante abrangente e pretende avaliar a segurança hídrica em
escalas nacionais. Sendo assim, adaptações podem ser propostas, entendendo que os
indicadores são utilizados para expressar a natureza ampla das dimensões-chave, e a
seleção dos mesmos depende da aplicação e do objetivo específico da avaliação.
Raskin et. al. (1997) apresentam fatores que influenciam a adequação do sistema de
água de uma nação: exigências de retirada, condições dos ecossistemas, infraestrutura
de fornecimento e recursos hídricos e sua variabilidade. Com essa análise, cinco
medidas são consideradas para avaliar os aspectos de estresse dos recursos hídricos:
 relação de armazenamento e vazão: capacidade nacional de armazenamento por
reservatório dividida pela média anual de abastecimento de água; mede a
capacidade da infraestrutura hídrica para lidar com flutuações de água; razões
mais elevadas implicam em maior resistência contra inundações e secas
(FIERING, 1990; STRZEPEk et al, 1996 apud RASKIN et al. 1997);
 coeficiente de variação de precipitação (COV): desvio padrão de precipitação
anual dividida pela precipitação anual média; mede o grau de variabilidade nos
padrões hídrológicos anuais; quanto maior for o COV, mais variável é a
precipitação;
 dependência das transposições: percentagem de abastecimento de água nacional
que vem de fontes externas; mede a segurança geopolítica dos recursos hídricos
nacionais, percentagens mais elevadas refletem maior vulnerabilidade (RASKIN
et al, 1997);
 A disponibilidade é dependente de evolução nos países ribeirinhos a montante e
a manutenção depende de arranjos de alocação internacionais; as nações a
jusante também estão sujeitas a degradação da qualidade da água;
 relação entre o uso e o recurso: retiradas anuais de água divididas pela
disponibilidade de recursos hídricos anual; fornece um indicador global da
pressão média nos recursos disponíveis e a ameaça aos ecossistemas aquáticos;
 renda média: PIB per capita; representa a capacidade de uma nação em lidar
com problemas relacionados à água e incertezas, e de fornecer serviços básicos
de água aos seus cidadãos (RASKIN et. al, 1997).
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A Assessment of indicators of national water scarcity Jonathan Chenoweth - Centre for
Environmental Strategy (2008)50 apresenta uma série de proposições de autores. Para
Meadows et al. (1992), a escassez é uma função da demanda e da disponibilidade, com
a visão neomalthusiana tradicional, sendo os recursos essencialmente fixos, enquanto a
demanda aumenta com a população.
Já Sullivan (2000) avança em um índice alternativo relativo à escassez de água,
denominado Índice de Pobreza da Água, que se baseia em uma combinação de
indicadores que medem a disponibilidade de água, o acesso a recursos hídricos e
saneamento, além do tempo e esforço necessários ao acesso à água adequada para uso
doméstico.
Outra abordagem alternativa é oferecida por Feitelson e Chenoweth (2002), que
propõem agregar dados a fim de avaliar a adequação dos recursos hídricos de uma
nação; o índice sugerido tem base na avaliação do custo de fornecimento de água para
todos os segmentos da população de um país, com uma oferta adequada de serviços
sustentáveis de água potável e esgoto, comparando esse custo com a renda nacional.
Com o foco em bacias hidrográficas, o Índice de Sustentabilidade de Bacias
Hidrográficas (Water Supply Index - WSI), proposto por Chávez e Alipaz (2007),
incorpora hidrologia, meio ambiente, qualidade de vida e política, tendo cada
componente os parâmetros de pressão, estado e resposta. É destinado à bacias
hidrográficas com área de, no máximo, 2.500 km2, e áreas maiores têm que ser divididas
em seções menores para a aplicação do índice.
O WSI (0-1) é a média de quatro indicadores: hidrológico H (0-1), que analisa
disponibilidade de água per capita e carga de DBO; ambiental E (0-1), que avalia a
porcentagem da bacia com vegetação natural; humano L (0-1), que considera o Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH); e político P (0-1), que observa a capacidade
institucional de gestão integrada de recursos hídricos, considerando a base normativa e
as instituições (BROWN; MATLOCK, 2011)

Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02508060801927994>. Acesso em: 12
abr. 2016
50
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Com a essência na temática social, o índice de pobreza de água (Water Poverty Index WPI) foi concebido como composição de uma ferramenta interdisciplinar, ligando
indicadores de água e de bem-estar para mostrar o grau de impacto da escassez hídrica,
principalmente, nas populações pobres, que mais sofrem com o acesso inadequado à
água.
O WPI combina informações físicas, sociais, econômicas e ambientais associadas à
escassez de água, ao acesso à água e àa capacidade de uso para fins produtivos, e foi
desenvolvido de forma participativa, por meio de consulta com intervenientes, decisores
políticos e cientistas, que identificaram cinco componentes principais da segurança
hídrica:
 a disponibilidade física das águas de superfície e subterrâneas, levando em conta
a variabilidade e a qualidade, bem como a quantidade total de água disponível;
 o acesso à água para uso humano, incluindo a distância a uma fonte segura e o
tempo necessário para acesso, e o acesso à água para irrigar plantações ou usos
industriais;
 a capacidade em gerenciar água com eficácia, no sentido do rendimento que
permita o acesso à água, educação e saúde, e a capacidade de articulação para
viabilizar os resultados;
 os diferentes usos da água, incluindo o doméstico, o agrícola e o industrial;
 a avaliação da integridade ambiental relacionada com a água e de bens do
ecossistema e serviços de habitats aquáticos na área (SULLIVAN et al., 2003)
A Sustainable cities – Water index – Which cities are best placed to harness water for
future success?(ARCADIS, 2016)51, em uma proposta de avaliar, globalmente, a
sustentabilidade das cidades no tema água, estabelece três elementos – resiliência,
eficiência e qualidade, conforme mostrado na Figura 4.

Disponível em: <https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/which-cities-are-best-placed-toharness-water-for-future-success-/>. Acesso em: 08 mar. 2016/14 jun. 2016
51
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RESILIÊNCIA

EFICIÊNCIA

QUALIDADE

Recursos hídricos, riscos
de desastres relacionados
com a água,
vulnerabilidades.

Vazamento, medição de
reuso de água, cobertura
de contínua, encargo.

Saúde, saneamento,
poluição, efeitos
ambientais.

SUB-INDICE DE
RESILIÊNCIA:
•escassez hídrica
•área verde
•risco de desastres
relacionados com a
água
•risco de inundação
•balanço hídrico
•reservas de água

SUB-ÍNDICE DE
EFICIÊNCIA:
• vazamento
• tarifas de água
• serviço contínuo
• reutilização de águas
residuais
• água medida
• água potável
• saneamento.

SUB-ÍNDICE DE
QUALIDADE:
• água potável
• saneamento
• águas residuais tratadas
• doenças relacionadas
com a água
• poluição da água
• ameaças a espécies de
água doce

Figura 4 - Elementos para o futuro sustentável da água em cidades
Fonte: Arcadis (2016). Disponível em: <https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/whichcities-are-best-placed-to-harness-water-for-future-success-/>. Acesso em: 08 mar. 2016/14 jun. 2016

Com base nesses elementos, estabeleceu-se o modelo Cities Water Index, que pondera
os indicadores de acordo com a sua importância relativa para a sustentabilidade da água
e a qualidade de vida. Uma métrica é desenvolvida para cada indicador e uma
pontuação baseada em evidências é posteriormente derivada para quantificar o
desempenho de cada cidade globalmente. A composição dos indicadores também revela
em quais quesitos as cidades são eficazes e onde há espaço para melhorias, e cada
subíndice é construído com uma série de indicadores, conforme apresentados nos
Quadros 10, 11, 12 e 13.
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Quadro 10 – Indicador e relação com a qualidade de vida
Indicador
Saneamento
Risco de desastres
relacionados à
água*
Risco de
inundação*
Doenças
relacionadas à
água
Escassez hídrica

Classificação

Balanço hídrico
Poluição da água
Reservas de água

6
7
8

Serviço contínuo
Vazamento
Águas residuárias
tratadas

9
10
11

Medição de água
Tarifas de água

12
13

1
2

Qualidade lógica de vida
Essencial para a saúde pública e a sobrevivência.
Essencial para a saúde pública.

3
4

Prejudiciais à saúde pública e ao progresso econômico.

5

A escassez de água tem um impacto negativo sobre o ecossistema, a qualidade de vida, o desenvolvimento futuro da cidade e a
continuidade dos negócios.
O equilíbrio estável da água é um indicador para o sistema de água urbano saudável.
A água poluída é um risco para a saúde pública e limita a usabilidade de recreio e comércio.
Adequar a segurança das reservas e a produção de água ajuda a cidade em períodos de escassez, tanto na saúde pública quanto
na economia.
A fim de salvaguardar o abastecimento de água potável e de água industrial para a continuidade dos negócios.
Vazamentos causam perda de receitas, que poderiam ser investidas em melhorias do sistema de água.
Para melhorar a qualidade dos ecossistemas urbanos e a qualidade de vida nas cidades, e possibilitar oportunidades de
reutilização.
Serve a sustentabilidade econômica do sistema hídrico para contabilizar com precisão o uso da água.
Para financiar os serviços de água, estimular a utilização econômica da água e prever a recuperação de custos e melhorias do
sistema de financiamento.
Para armazenar a água da chuva, criar espaço, agregar valor ao ecossistema urbano e combater a ilha de calor urbana.
Biodiversidade em sistemas ecológicos melhora o ambiente urbano.

Área verde
14
Espécies
15
ameaçadas
Águas residuárias
16
Exerce menos pressão sobre suprimentos e constrói na eficiência do sistema e no retorno do investimento.
reutilizadas
Nota: * O indicador risco a enchente pode ser classificado da mesma forma que o indicador riscos a desastres relacionados à água
Fonte: Arcadis (2016). Disponível em: <https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/which-cities-are-best-placed-to-harness-water-for-future-success-/>.
Acesso em: 08 mar. 2016/14 jun. 2016
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Quadro 11 - Indicadores de resiliência
Nome do
Indicador
Escassez

Descrição

Fonte

World Resources Institute (WRI, 2016). Disponível em: <http://www.wri.org/>.
Acesso em: 08 mar. 2016.
Área verde
Economist Intelligence Unit, Siemens Green Cities Index (2012) Disponível em:
<https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/
pdf/gci_report_summary.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2016.
Risco
de Número de diferentes tipos de desastres naturais EM-DAT International Disasters Database (2009). Disponível em:
desastres
relacionados com a água a que uma cidade está <http://www.emdat. be/>. Acesso em: 08 mar. 2016.
relacionados
exposta, incluindo inundações, tempestades, secas e
à água
fluxos de lama.
Risco
de Número de inundações registradas entre 1985 e World Resources Institute (2016).
inundação
2011.
Balanço
Déficits mensais e excedentes de chuva.
Universidade de Delaware - Banco de dados de águas territoriais (WILLMOTT;
hídrico
MATSUURA, 2001).
Reservas de Capacidade do reservatório, dentro de 100 km da Grand Global Reservoir (2015). Disponível em: <http://www.gwsp.org/
água
cidade, em relação ao total de abastecimento de products/grand-database/global-reservoir-and-dam-grand-database-project.html>
água da cidade.
Acesso em: 08 mar. 2016.
Banco de dados do The Global Soil Wetness Project (GSWP, 2016). Disponível
em: https://www.wcrp-climate.org/modelling-wgcm-mip-catalogue/modellingwgcm-mips-2/257-modelling-wgcm-catalogue-gswp> . Acesso em: 08 mar.
1016
Retirada de água doce como uma percentagem do
total disponível localmente.
Percentagem da área da cidade coberta com espaço
verde.

Fonte: Arcadis (2016). Disponível em: <https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/which-cities-are-best-placed-to-harness-water-for-future-success-/>.
Acesso em: 08 mar. 2016/14 jun. 2016
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Quadro 12 - Indicadores de eficiência
Nome do
Indicador
Perdas

Tarifas de água

Medição de água
Águas
residuárias
reutilizadas
Serviço contínuo
Saneamento

Água potável

Descrição

Fonte

Proporção de perda de água durante o transporte; Smart Water Networks Forum (2016) – Disponível em: <https://www.swaninclui o consumo não faturado, as perdas aparentes forum.com/. Acesso em: 08 mar. 2016.
e as perdas físicas.
Serviços públicos de água municipais.
Banco
Mundial
IB-NET
(2016).
Disponível
em:
<http://documents.worldbank.org/
curated/pt/420251468325154730/TheIBNET-water-supply-and-sanitation-performance-blue-book>. Acesso em: 08
ago. 2016.
Custo médio por metro cúbico de água aos International Water Association (IWA, 2016). Disponível em: <
consumidores em relação ao rendimento médio na http://www.iwa-network.org/>. Acesso em 15 mar. 2016.
cidade.
Banco Mundial IB-NET (2016).
Serviços públicos de água municipais.
Percentual de domicílios cujo consumo de água é Serviços públicos municipais de água.
medido.
Banco Mundial IB-NET (2016).
Reutilização de águas residuárias em relação ao FAO-Aquastat
(2008).
Disponível
em:
total de águas residuárias produzidas.
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/ index.stm>. Acesso em: 08 mar.
2016.
Associação
Reúso
de
Água
(2015).
Disponível
em:
http://www.abeoc.org.br/tag/ reuso-de-agua/. Acesso em: 16 mar. 2016.
Continuidade do serviço, horas médias por dia ao Banco Mundial IB-NET (2016).
longo de toda a rede.
Companhias de água municipais.
Porcentagem de lares com acesso ao saneamento.
OMS/UNICEF Programa de Monitoramento Conjunto para Abastecimento de
Água
e
Saneamento
(2010).
Disponível
em:
https://www.unicef.org/media/files/JMP-2010Final.pdf>. Acesso em: 08 mar.
2016.
Percentagem de lares com água potável segura.
OMS/UNICEF Programa de Monitoramento Conjunto para Abastecimento de
Água e Saneamento (2010).

Fonte: Arcadis (2016). Disponível em: <https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/which-cities-are-best-placed-to-harness-water-for-future-success-/>.
Acesso em: 08 mar. 2016/14 jun. 2016
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Quadro 13 - Indicadores de qualidade
Nome do Indicador
Saneamento

Descrição
Percentagem de lares com acesso ao saneamento.

Água potável

Percentagem de lares com água potável segura.

Águas
residuárias Percentagem de esgoto tratado.
tratadas
Doenças relacionadas à Incidência per capita de doenças relacionadas à água e ao saneamento.
água

Espécies anfíbias de água Porcentagem de espécies anfíbias ameaçadas na área conforme a
doce ameaçadas
International Union for Conservation of Nature.
Poluição de água bruta
Concentração de fósforo e sedimento por fonte.

Fonte
OMS/UNICEF Programa de Monitoramento
Conjunto para Abastecimento de Água e
Saneamento (2010).
OMS/UNICEF Programa de Monitoramento
Conjunto para Abastecimento de Água e
Saneamento (2010).
FAO Aquastat (2008).
OMS/Global
Health
Observatory
Data
Repository
(2005).
Disponível
em:
http://www.who.int/gho/ database/en/. Acesso
em: 16 mar. 2016.
World Resources Institute (2016).
International Water Association (IWA, 2016).

Fonte: Arcadis (2016). Disponível em: <https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/which-cities-are-best-placed-to-harness-water-for-future-success-/>.
Acesso em: 08 mar. 2016/14 jun. 2016

Ainda com um tratamento bastante amplo, mas focado em cidades, a City Blueprints: 24 Indicators to Assess the Sustainability of the
Urban Water Cycle (VAN LEEUWEN et al., 2012) propõe um indicador denominado City BluePrint, com as seguintes premissas:
segurança e qualidade da água, saneamento, água potável, infraestrutura, robustez climática, biodiversidade, capacidade de atração e
governança, conforme apresentado no Quadro 14.
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Quadro 14 - Indicadores City BluePrint
Indicador
Segurança hídrica
1. Pegada hídrica

Fundamentação metodologia

Desenvolvimento sustentável de uma
cidade, região ou país (N, QN)
2. Escassez de água
Quantidade necessária para a segurança
hídrica (N, QN)
3. Autossuficiência Desenvolvimento sustentável de uma
de água
cidade, região ou país (N, QN)

Descrição
Volume total de água doce que é usada para produzir os bens e serviços consumidos
pela comunidade (HOEKSTRA et al., 2009; HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2007)
Relação da captação total de água com o total de recursos hídricos renováveis
(HOEKSTRA et al., 2009; HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2007)
A autossuficiência é de 100% se toda a água necessária estiver disponível e for
captada dentro de seu território (HOEKSTRA et al., 2009; HOEKSTRA;
CHAPAGAIN, 2007)

Qualidade da água
4. Qualidade da água Requisito para a saúde humana e Avaliação da qualidade da água, preferencialmente com base em normas
de superfície
ambiental (L, QN)
internacionais para, por exemplo, riscos microbianos, nutrientes, DBO e
orgânicos/inorgânicos micro contaminantes (COMISSÃO EUROPEIA, 2000 –
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri= URISERV
%3Al28002b>. Acesso em: 15 mar. 2016.
5. Qualidade da água Requisito para a saúde humana e Avaliação da qualidade da água, preferencialmente com base em normas
subterrânea
ambiental (L, QN)
internacionais para, por exemplo, riscos microbianos, nutrientes, DBO e
orgânicos/inorgânicos micro contaminantes (COMISSÃO EUROPEIA, 2006)
Água potável
6. Suficiência para Exigência para o desenvolvimento de Percentagem da população da cidade com o serviço de abastecimento de água
hidratação
um indivíduo (G, QN)
potável (UN, 2007; SUSTAINABLE SOCIETY FOUNDATION, 2010;
INDICADORES CIDADE GLOBAL FACILIDADE, 2008)
7. Perdas do sistema Eficiência de distribuição (L, QN)
Percentagem de água perdida no sistema de distribuição (ÍNDICE DE CIDADES
de água
VERDES EUROPEU, 2009)
8. Eficiência hídrica Uso eficiente (L, QL)
Avaliação da abrangência de medidas para melhorar a eficiência do uso da água
(JENERETTE; LARSEN 2006)
9. Consumo
Atual consumo de água potável corrente Consumo doméstico de água per capita (litros/dia) (GLOBAL CITY INDICATORS
(L, QN)
FACILITY, 2008)
10. Qualidade
Exigência para o desenvolvimento de Percentual de água potável em diretrizes de qualidade da água da OMS ou da
um indivíduo (G, QN)
Diretiva da União Europeia de Água Potável (FUNDAÇÃO SOCIEDADE
SUSTENTÁVEL, 2010; INSTALAÇÃO DE INDICADORES CIDADE GLOBAL,
2008; COMISSÃO EUROPEIA, 1998; EBC, 2010)
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Indicador
Fundamentação metodologia
Descrição
Saneamento
11.
Saneamento Requisito para a prevenção e Percentagem da população da cidade servida pela coleta e tratamento de águas
básico
propagação
de
doenças
que residuárias (UM, 2007; FUNDAÇÃO SOCIEDADE SUSTENTÁVEL, 2010;
prejudicariam
gravemente
o GREEN CITY INDEX EUROPEU, 2009, INDICADORES DE CIDADE GLOBAL
desenvolvimento de uma pessoa (L, FACILIDADE, 2008)
QN)
12.
Qualidade do Medida do uso de recursos (L, QL)
Percentagem de lodo de esgoto que pode ser usado com segurança em agricultura,
lodo de esgoto
baseada em micro contaminantes inorgânicos e orgânicos (FEWTRELL; KAY,
2007; VINJE et al., 2007;. DE GRAAF et al, 2007a; 2007b)
13.
Eficiência Medida do uso de recursos (L, QL)
Avaliação da abrangência de medidas para melhorar a eficiência do tratamento de
energética
águas residuárias (UN 2007; EUROPEAN GREEN CITY INDEX 2009).
Fonte: van Leeuwen et al.(2012)
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Para Wang et al (2016), a segurança hídrica pode ser resumida por dois aspectos:
controle de inundações e controle de abastecimento de água, ambos relacionados com o
excesso e a escassez de água, que é afetada pela quantidade de recursos hídricos,
projetos de abastecimento, qualidade e gestão da água. O abastecimento de água é
considerado, entre outros, um componente que afeta a segurança nacional, formado por
quatro fatores básicos: uma certa quantidade de produção de água, padrão de qualidade
da água, abastecimento de água estável e eficiência econômica.
É proposto, então, o Índice de Segurança de Abastecimento de Água (Water Security
Status Indicator - WSSI), que indica o nível de satisfação dos usuários em relação ao
serviço de abastecimento fornecido pelo projeto ou sistema de abastecimento, além do
nível de segurança do consumo de água (Wang et al, 2016). A relação é diretamente
proporcional e a segurança de abastecimento de água é integrada em três subsistemas
que devem ser considerados no cálculo do WSSI: fonte de água, projetos de
abastecimento e usuários de água. Devido às diferentes necessidades dos usuários em
relação à quantidade de água, qualidade e duração, as normas de segurança também são
diferenciadas para cada grupo. E o cálculo dessa alocação de recursos hídricos é
realizado pela razão entre a quantidade de água utilizada por um grupo e a quantidade
total disponível para todos os usos.
Em outra perspectiva, a construção de um sistema de avaliação da segurança hídrica
urbana deve ser um reflexo das conotações e características da segurança hídrica mais
amplas, com alta integração de informações, alta sensibilidade de reação, e aquisição de
dados simples e confiáveis. Para isso, existem cinco tipos de índices de apoio de
segurança hídrica: recursos hídricos (disponibilidade), meio ambiente aquático
(qualidade), prevenção a desastre, ambiente ecológico e ambiente socioeconômico. Os
três primeiros podem ser configurados por especialistas com base nas circunstâncias
específicas de cada cidade.
O índice de recursos hídricos se manifesta no grau de apoio para o desenvolvimento
socioeconômico e sua utilização eficaz nas atividades humanas; caracteriza-se pela
quantidade de recursos per capita, taxa de reciclagem de água industrial e taxa de
irrigação agrícola eficaz. O índice de meio ambiente aquático se manifesta,
principalmente, na capacidade de tratamento do esgoto doméstico e industrial, e, por
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conseguinte, é caracterizado pelas taxas de tratamento de efluentes industriais e esgoto
doméstico. O índice de prevenção à desastre reflete a capacidade de prevenção e
controle de inundações, bem como a capacidade de resiliência à seca na cidade; ambos
dependem da criação de infraestruturas abrangentes de tolerância e prevenção, sistemas
de emergência e, em caso de seca, a construção de projetos de recursos hídricos
compensatórios. O índice do ambiente ecológico pode ser expresso na proporção de
área verde por habitante, índice de cobertura de floresta e relação de área de zonas
húmidas. E o índice socioeconômico se manifesta no ajuste da estrutura econômica e no
nível de desenvolvimento econômico, que pode fornecer apoio financeiro para melhorar
o grau de segurança hídrica urbana e, portanto, caracteriza-se como um PIB per capita
(UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS52)
Em conexão com essa abordagem, Qin e Xu (2011) defendem que o sistema de
avaliação do abastecimento de água é representado com quatro camadas - fontes de
água, instalações de tratamento, instalações de armazenamento (reservatórios) e
utilizadores de água (zonas que consomem) - e cada uma contém subcomponentes com
propriedades semelhantes. As complexidades do sistema de abastecimento de água
urbana podem ser multiplicadas em função da dinâmica das operações do sistema e das
relações interativas entre os componentes do sistema, e podem também ser
influenciadas significativamente pelas incertezas associadas com normas ambientais,
demandas, capacidades e previsões hidrológicas.
Um esquema de gestão de abastecimento de água com custo-benefício ótimo exige a
criação de modelos baseados nas seguintes questões:
 a quantidade de água pode ser extraída de cada fonte de água em diferentes
meses?
 quanta água pode ser tratada por estações com diferentes capacidades?
 quanta água pode ser transferida para os reservatórios submetidos às capacidades
de armazenamento e demandas provenientes das zonas de consumo?

Disponível em: <http://www.istudyinchina.org/schoolCtrl.do?show&id=402882a250890dae0150d68c
15f9000c> . Acesso em: 12 jun. 2016
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 quais caminhos podem ser usados no sistema de distribuição com base nas
perdas de água e nos mecanismos de taxa de transferência de custo? (QIN; XU,
2011)
Complementarmente, considerando o conjunto de subsistemas e componentes
interligados de um sistema de abastecimento de água, como, por exemplo, fonte de água
bruta, estação de tratamento e sistema de distribuição, é importante ter uma
compreensão conceitual de como os eventos de falha podem ocorrer, interagir e causar
problemas para os consumidores. Apresenta-se, no esquema da Figura 5, dois tipos de
falha de alimentação: (1) insuficiência de quantidade, isto é, nenhuma água é entregue
ao consumidor; e (2) falta de qualidade, ou seja, a água é fornecida, mas não conforme
os padrões de qualidade.

Falha no fornecimento

Falha na distribuição

Falha no tratamento

Insuficiência de água bruta

Ineficiência da quantidade
de água bruta

Falha quantidade
tratamento (Q = 0)

Falha quantidade de
distribuição (Q = 0)

Falha na quantidade

Falha na quantidade

O tratamento não
consegue compensar

Falha de distribuição para
compensar

Falha de distribuição para
compensar

Falha de qualidade do
tratamento (Q> 0, C ')

Falha de qualidade da
água bruta (Q> 0, C ')

Falha na quantidade
Falha de distribuição para
compensar

Falha na quantidade
O tratamento não
consegue compensar
Falha de distribuição para
compensar

Falha de qualidade da
distribuição (Q> 0, C ')

OR-gate
Primeira variante do E-gate
Caudal (Q = 0, nenhuma água é entregue ao consumidor; Q> 0 a água é fornecida)
A água potável não está em conformidade com os padrões de qualidade da água

Figura 5 – Esquema de avaliação de falhas em sistemas de abastecimento de água
Fonte: Lindhe et al. (2011)
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O Quadro 15 contém o resumo dos indicadores de segurança a partir da literatura
consultada e classificados de acordo com a finalidade da abordagem.
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Quadro 15 – Resumo dos indicadores de segurança hídrica apresentados na literatura, classificados conforme o objetivo de abordagem
Tipo do
indicador
Quantitativo

Indicador/Variável de análise





















Qualitativo






relação de armazenamento e vazão: capacidade nacional de armazenamento por reservatório dividida pela média anual de
abastecimento de água;
disponibilidade física das águas de superfície e subterrâneas;
reservas de água: capacidade do reservatório, dentro de 100 km da cidade, em relação ao total de abastecimento de água da
cidade
autossuficiência de água: a autossuficiência é de 100% se toda a água necessária estiver disponível e for captada de dentro de
seu território;
razão entre a quantidade de água utilizada por um grupo e a quantidade total disponível para todos os usos;
relação entre o uso e o recurso: retiradas anuais de água divididas pela disponibilidade de recursos hídricos anual;
escassez: retirada de água doce como uma percentagem do total disponível localmente;
escassez de água: relação da captação total de água com o total de recursos hídricos renováveis;
disponibilidade de água per capita;
quantidade de recursos per capita;
abastecimento de água (%);
consumo doméstico de água per capita (litros/dia);
acesso à água canalizada (%);
acesso à água para uso humano, incluindo a distância a uma fonte segura e o tempo necessário para acesso;
água potável: percentagem de lares com água potável segura;
suficiência para hidratação: percentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água potável;
perdas do sistema de água: percentagem de água perdida no sistema de distribuição;
eficiência hídrica: avaliação da abrangência de medidas para melhorar a eficiência do uso da água;
abastecimento de água estável, que representa a continuidade do fornecimento, abrangendo dois aspectos: confiabilidade da
segurança da fonte de abastecimento de água bruta e confiabilidade do sistema de engenharia de abastecimento de água;
taxa de reciclagem de água industrial;
taxa de irrigação agrícola eficaz.
qualidade da água de superfície: avaliação da qualidade da água, preferencialmente com base em normas internacionais para,
por exemplo, riscos microbianos, nutrientes, DBO e orgânicos/inorgânicos micro contaminantes;
qualidade da água subterrânea: avaliação da qualidade da água, preferencialmente com base em normas internacionais para,
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Tipo do
indicador

Indicador/Variável de análise










Variabilidade
climática
e
extemos
hidrológicos

Ambiental

Institucional

















por exemplo, riscos microbianos, nutrientes, DBO e orgânicos/inorgânicos micro contaminantes;
poluição de água bruta: concentração de fósforo e sedimento por fonte;
carga de DBO;
saneamento básico: percentagem da população da cidade servida pela coleta e tratamento de águas residuáriasresiduárias;
águas residuárias tratadas: percentagem de esgoto tratado;
vitalidade dos rios, incluindo pressões/ameaças ao sistema do rio;
qualidade: percentual de água potável atendendo às diretrizes de qualidade da água da OMS ou da Diretiva da União Europeia
de Água Potável;
qualidade do lodo de esgoto: percentagem de lodo de esgoto que pode ser usado com segurança em agricultura baseada em
micro contaminantes inorgânicos e orgânicos;
águas residuárias reutilizadas: reutilização de águas residuárias em relação ao total de águas residuárias produzidas;
padrão de qualidade da água, ou seja, o padrão prescrito para determinado consumo, incluindo água potável, de irrigação
agrícola, industrial e de ambiente ecológico;
taxas de tratamento de efluentes industriais e de esgoto doméstico.
balanço hídrico: déficits mensais e excedentes de chuva;
desvio padrão de precipitação (Coefficient of Precipitation Variation - COV) anual dividida pela precipitação anual média;
drenagem (danos causados pelas inundações);
risco de desastres relacionados à água: número de diferentes tipos de desastres naturais relacionados com a água, a que uma
cidade está exposta, incluindo inundações, tempestades, secas e fluxos de lama;
risco de inundação: número de inundações registradas entre 1985 e 2011;
vulnerabilidade/resiliência às alterações dos fluxos naturais.

Regime hidrológico;

Porcentagem da bacia com vegetação natural;
Área verde: percentagem da área da cidade coberta com espaço verde;
Proporção de área verde por habitante;
Índice de cobertura de floresta e relação de área de zonas húmidas;
Espécies anfíbias de água doce ameaçadas: porcentagem de espécies anfíbias ameaçadas na área conforme a International
Union for Conservation of Nature.
capacidade de enfrentamento - infraestrutura (exemplo: nível de desenvolvimento das telecomunicações);
dependência das transposições: percentagem de abastecimento de água nacional que vem de fontes externas;
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Tipo do
indicador

Indicador/Variável de análise









Social











Fonte: a autora

capacidade institucional de gestão integrada de recursos hídricos considerando a base normativa e as instituições;
perdas: proporção de perda de água durante o transporte, incluindo o consumo não faturado, as perdas aparentes e as perdas
físicas;
medição de água: percentual de domicílios cujo consumo de água é medido;
serviço contínuo: continuidade do serviço e horas médias por dia ao longo de toda a rede;
saneamento: porcentagem de lares com acesso ao saneamento;
tarifas de água: custo médio por metro cúbico de água aos consumidores em relação ao rendimento médio na cidade;
custo de fornecimento de água para todos os segmentos da população de um país, com uma oferta adequada de serviços;
sustentáveis de água potável e esgoto, comparando esse custo com a renda nacional;
eficiência econômica, que inclui fatores como custo e preço;
pegada hídrica: volume total de água doce que é usado para produzir os bens e serviços consumidos pela comunidade.
taxa de urbanização;
exposição (exemplo: densidade populacional e taxa de crescimento);
vulnerabilidade básica da população (exemplo: taxa de pobreza e uso da terra);
capacidade de enfrentamento - soft (exemplo: taxa de alfabetização);
renda média: PIB per capita; representa a capacidade de uma nação em lidar com problemas relacionados à água e
incertezas, e de fornecer serviços básicos de água aos seus cidadãos;
IDH;
doenças relacionadas à água: incidência per capita de doenças relacionadas à água e ao saneamento.
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3.2 Abordagem quantitativa
O segundo grupo de indicadores a serem apresentados definem escalas de mensuração
precisas para segurança hídrica em seus diversos aspectos abrangidos. Na perspectiva da
avaliação da disponibilidade de água e na demanda, Brown e Matlock (2011), realizam
uma revisão nos indicadores disponíveis na literatura, entre os quais se destacam:
1 Falkenmark (1989), que propõe a classificação baseada na disponibilidade de água
do território em relação à necessidade anual per capita (Tabela 1).
Tabela 1 – Índice de estresse hídrico proposto por Falkenmark (1989)
Índice
anual)

(m3 per capita

Categoria/ condição

> 1,700
1,000 - 1,700
500 - 1,000

Sem estresse
Estresse
Escassez

< 500

Absoluto Escassez

Fonte: Falkenmark (1989)

2 McNulty et al. (2010) apresentam um novo termo hidrológico para avaliar
quantitativamente a magnitude relativa de abastecimento de água: o Índice de
Estresse de Abastecimento de Água (Water Supply Stress Index - WASSI),
calculado como mostra a Equação 1:

(1)

onde a demanda de água é WD, a oferta de água é WS, e o índice x representa a oferta
de água histórica ou futura e/ou as demandas ambientais e antrópicas.
Gleick (1996) desenvolveu um Índice de Escassez Hídrica que mede a capacidade de
atendimento a todas as necessidades humanas básicas: água para sobrevivência, água
potável para higiene humana, água para serviços de esgoto e necessidades domésticas.
Segundo o autor, no somatório, a demanda diária de água é 50 L ou 1000 m3 por ano, de
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acordo com os padrões aceitos pelo Banco Mundial e propostos por outros autores,
como Falkenmark e Widstrand (1992).
O Índice de Vulnerabilidade de Recursos Hídricos é calculado pela proporção do total
de retiradas anuais em relação ao recursos hídricos existentes. Uma região é considerada
escassa em água se as retiradas anuais são entre 20 e 40% da oferta anual e severamente
escasso se as retiradas excedem 40% (RASKIN et al., 1997). Esse método e o limiar de
40% é comumente utilizado em análises dos recursos hídricos e foi denominado "razão
de criticalidade” (ALCAMO; HENRICHS; ROSCH 2000).
Vorosmarty et al. (2005), desenvolveram um índice que utiliza ferramentas geofísicas e
considera o uso e o reúso de água por células do território (8 km2), sendo utilizados,
para a contabilização, os usos domésticos, industriais e agrícolas. O índice é calculado
pela razão do uso ou reúso em relação às vazões do rio (deflúvio) na célula e a razão de
40% é considerada alto estresse.
O International Water Management Institute (IWMI, 201653) usou uma avaliação de
escassez de água que considera a parcela dos recursos hídricos renováveis disponíveis
para necessidades humanas - o que corresponde à infraestrutura hídrica existente - no
que diz respeito ao abastecimento de água principal. Na análise, alguns países foram
rotulados como "escassez física de água" quando mais de 75% das vazões dos rios são
retiradas para agricultura, indústria e uso doméstico, significando que áreas secas não
são necessariamente escassas de água, por exemplo, quando a demanda é baixa. Os
indicadores de escassez física incluem a degradação ambiental aguda, a diminuição de
águas subterrâneas e a alocação de água que abastece alguns setores (MOLDEN, 2007).
Outros países, com recursos renováveis adequados e menos de 25% da água dos rios
captada para fins humanos, entretanto com necessidade de melhorias significativas na
infraestrutura de água existente para tornar esses recursos disponíveis (acessiveis) ao
uso, foram considerados como "escassez econômica de água" (SECKLER et al., 1998).
Essa abordagem revela a necessidade de uma avaliação local e a relatividade do
conceito, pois a escassez, muitas vezes, não está vinculada apenas à baixa
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Disponível em: < http://www.iwmi.cgiar.org/>. Acesso em: 08 mar. 2016
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disponibilidade natural, mas, sim, à deficiência da infraestrutura hídrica que garanta o
abastecimento da demanda local.
No relatório Organização para a Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture
Organization - FAO), na parte que trata da “revisão dos recursos mundiais de água por
país”, a referência de 1.000 metros cúbicos per capita é utilizada como baliza para que
um país seja considerado em situação de escassez hídrica (FAO, 2003 54). Esse mesmo
indice é referido no relatório do World Water Assessment Programme: Water for
People, Water for Life: The United Nations World Water Development Report55(2003,
p. 10), o qual afirma que "no momento, muitos países em desenvolvimento têm
dificuldade em fornecer o requisito mínimo de água potável per capita anual de 1.700
metros cúbicos (m3) necessários para a vida ativa e saudável para o seu povo".
O modelo descrito neste estudo é baseado em Global Water Availability Assessment
(GWAVA) (MEIGH; MCKENZIE; SENE, 1999), que prevê a escassez dos recursos
hídricos em escalas continentais e inclui um módulo de qualidade da água. A escassez é
medida através da comparação da vazão do rio modelada com a demanda humana e são
considerados os parâmetros DBO5, Fósforo Total e Nitrogênio Total para abranger
"poluentes" pontuais e difusos; e a avaliação de risco é realizada pela razão da
disponibilidade (considerada mensalmente por um percentil de 10%, um a cada 10 anos)
e da demanda existente. Para a qualidade das águas, o risco é considerado em relação à
extrapolar os limites estabelecidos pela comunidade europeia na diretiva quadro.
Zimmerman, Mihelcic e Smith (2008) propõem dois indicadores: um de qualidade,
medido pela carga de DBO expressa em Kg DBO/ano em corpos de água por setor; e
outro de quantidade, em que a escassez é mensurada pela retirada de água em relação ao
total disponível (escala: > 40%; 20-40%; 10-20%; < 10%).
Ainda na abordagem da mensuração da escassez hídrica, em que ocorre um
desequilíbrio entre a demanda/necessidade de água e a disponibilidade de água

Disponível em: <ftp://ftp.fao.org/agl/aglw/docs/agricfoodwater.pdf>. Acesso em: 12 maio 2016
Disponível em: <http://www.un.org/esa/sustdev/publications/WWDR_english_129556e.pdf>. Acesso
em: 12 maio 2016
54
55
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(UNESCO, 2009), foi desenvolvido, na área norte de Jacarta, o WSI, que se refere à
teorias e aplicação em vários países e é formado por três componentes:
1) recursos hídricos: é composto pelo levantamento dos recursos potenciais/
disponíveis, cobertura do sistema de distribuição de água e continuidade no
abastecimento da fonte de água;
2) ecossistema: descreve a qualidade da água adequada para o sistema de
distribuição de água e o sistema de água não encanada – sistemas individuais
(águas superficiais e subterrâneas);
3) consumo de água: descreve a necessidade de água da população de uma
determinada área, o uso de fontes de água potável e a acessibilidade, que é a
capacidade de pagamento pela água ou de obtenção do abastecimento de água.
Cada componente WSI compreende vários indicadores que ilustram a condição de
disponibilidade hídrica, bem como a acessibilidade da população à água:


indicador de disponibilidade de água: descreve a disponibilidade de fontes para
atender a demanda diária de água de cada pessoa, em um ano, em uma
determinada área; não inclui as águas da chuva e do mar, pois seu uso é
relativamente pequeno;

 indicador de cobertura do sistema de distribuição de água: mostra a porcentagem
(relação) da cobertura do sistema em uma determinada área; demonstra o
número da população atendida pelo sistema em comparação com a população
não atendida;
 indicador de continuidade da fonte de água: mostra a acessibilidade para o uso
de fontes de água durante 24 horas por dia e sete dias por semana;
 indicador de qualidade da água não canalizada: compara as fontes de água
superficiais e subterrâneas com as normas e requisitos de supervisão;
 indicador de qualidade da água canalizada: refere-se ao padrão de potabilidade
local;
 indicador de demanda de água: refere-se ao consumo médio de água potável
para cada pessoa em um dia (L/pessoa/dia);
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 indicador de fonte de água potável: mede a confiança das pessoas, em
termos psicológicos, no padrão das fontes utilizadas para o seu consumo diário;
 indicador de acessibilidade: descreve a capacidade do consumidor de pagar pela
sua necessidade de água potável em casa, sem encargos que excedam sua
capacidade em função da sua renda;
O cálculo do WSI é realizado por meio do valor ou pontuação de cada um dos
respectivos indicadores e cada componente ponderado (ALI, 2008). Isto é mostrado na
Tabela 2.
Tabela 2 - Componentes do WSI
N.
1

Componente
Fontes de água

2

Qualidade do ecossistema

3

Consumo de água
Fonte: Ali (2008)

Indicador
I1:Disponibilidade de água
I2:Cobertura de água
I3: Fonte de água contínua
I5: Qualidade de água subterrânea
I6: Qualidade de água encanada
I8: Necessidade/Demanda de água
I9:Fonte de água potável
I10: Acessibilidade

Peso(W1)
1,0
2,0
1,5
0,75
0,75
0,25
0,25
0,25

Incluindo avaliações qualitativas da água, Xu e Singh (2004), defendem que a obrigação
de gerir os recursos hídricos de forma integrada e sustentável tornou-se uma força
motriz por trás de modelos de grande escala. Entretanto, esses modelos têm
tradicionalmente se concentrado apenas na disponibilidade de recursos hídricos para uso
direto humano, quando deveriam considerar também a qualidade desses recursos para a
diversidade de espécies nativas, conforme o Millennium Ecosystem Assessment (MEA,
200556), porque elas podem apoiar serviços ecossistémicos importantes, como alimentos
e recreação.
Avançando para critérios ambientais, o WSI desenvolvido por Smakhtin et al. (2004)
reconhece necessidades ambientais da água como um importante parâmetro de água
doce disponível. A média de escoamento anual (Mean Annual Runoff - MAR) é
utilizada como uma representação da disponibilidade total de água, e necessidades
ambientais da água estimadas (Ecological Water Requirement - EWR) são expressas
56

Disponível em: <http://www.millenniumassessment.org/en/index.html>. Acesso em: 12 jun. 2016
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como uma percentagem da vazão anual média de longo termo do rio que deve ser
reservada para fins ambientais.
(2)
Cujo resultado:
WSI > 1 - Sobre-exploração
0,6 ≤ WSI < 1 – Exploração alta
0,3 ≤ WSI < 0,6 – Exploração moderada
WSI< 0,3 – Leve exploração
O aumento das tensões sobre a água do mundo estão afetando a qualidade, a quantidade
e a disponibilidade hídrica, e muitos estudos têm previsto que a mudança climática
afetará o abastecimento e o uso de água, causando uma escassez hídrica a ser sentida
por 20% de 1 bilhão de pessoas em 2025. O Painel Intergovernamental sobre Mudança
do Clima (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, 201657) resumiu os
impactos sobre os recursos hídricos que são esperados até a metade do século XXI.
De acordo com as melhores estimativas, 75% da área terrestre do planeta experimentará
aumentos de fluxos de água em comparação com os níveis de 1995, e 25%
experimentará

diminuições.

Ocorrerá

maior

variabilidade

na

precipitação

e

consequências do escoamento, como erosão e sedimentação. Esses impactos serão
exacerbados pelas mudanças no uso do solo, que resultam em assoreamento dos corpos
de água, associado com perda de cobertura florestal ciliar, afetando as zonas húmidas e
as práticas agrícolas (ZIMMERMAN; MIHELCIC; SMITH, 2008)
Por fim, são descritos dois exemplos de indicadores formalmente instituídos e utilizados
por organizações públicas. Conforme AWDO (201658), na Indonésia, a Lei de Recursos
Hídricos dispõe que a segurança da água é composta pela conservação dos recursos
hídricos, utilização dos recursos hídricos e controle de danos causados pela água, e
propõe os seguintes indicadores:
Disponível em: < https://www.ipcc.ch/>. Acesso 11 maio 2016.
Disponível em: http://www.apwf.org/weblog/public_html/weblog/information/archives/201601/
000164.php>. Acesso em: 08 maio 2016.
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1) utilização da água - a análise é realizada para condições de baixo fluxo, ou seja,
vazão mínima (por exemplo, o ano mais seco de cinco anos, com chance de ser
excedido em quatro de cada cinco anos, equivalendo a 80%), e compara-se a
disponibilidade de água da chuva, rios, nascentes e águas subterrâneas, com a
demanda para irrigação e necessidade urbana - DMI. Por causa da variabilidade
sazonal, a situação é avaliada para cada mês do ano seco, com 80% de chance de
ser excedido, e especial atenção aos meses da estação seca, de junho a outubro.
Os critérios são os seguintes:


a utilização da água é suficiente ou a área tem escassez limitada se
superávit médio, em um ano seco (com 80% de chance de ser excedido),
de junho a outubro > 10 m3/s, e se escassez durante todo o ano < 10% da
demanda total anual de água;



a utilização da água está em situação de estresse se superávit médio, em
um ano seco (com 80% de chance de ser excedido), de junho a outubro <
10 m3/s e se escassez durante todo o ano < 10% da demanda total anual de
água;



a utilização da água está em situação de escassez se escassez durante todo
o ano > 10% da demanda total anual de água;

2) gestão das inundações - identificam-se as áreas vulneráveis e o critério é o
número de pessoas afetadas (> 700.000, > 200.000 ou menos), a participação da
população afetada (> 15%, > 5% ou menos) e as dificuldades para o tráfego em
função de eventos para inundação, o que está diretamente relacionado com o
PIB;
3) erosão e sedimentação - elevadas taxas de erosão, por si só, não definem pontos
críticos para a segurança hídrica, mas grandes erosões resultam em altas de taxas
de sedimentações dos rios, o que terá impacto sobre a capacidade de
armazenamento dos reservatórios e a vazão dos rios e, eventualmente, resultará
em enchentes.
4) qualidade da água do rio em comparação com o padrão - a vulnerabilidade é
baseada em pressão ambiental (DBO > 1.000 g/dia/ha, > 500 ou menor),
questões substanciais a montante/jusante e, principalmente, na compreensão das
áreas metropolitanas.
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Já a cidade de Louisville, no Colorado, em função de recorrentes eventos de estiagem e
consequente insegurança para o abastecimento público, elaborou um Plano de
Gerenciamento (LOUISVILLE WATER COMPANY, 2013)59, que escalona e classifica a
severidade da estiagem, além de vincular as medidas de controle e restrição necessárias
nos casos extremos e as ações preventivas para o início do evento. O plano também
estabelece WSI, composto por uma conjugação de valores de armazenamento de água,
fontes projetadas e exigências para a cidade, conforme a seguinte fórmula:
WSI =

(3)

A equação do WSI resulta em um indice que representa a expectativa do montante de
água disponível para atender as demandas de água correntes. A disponibilidade
considera o volume de armazenamento remanescente do ano anterior e os valores
projetados de fluxo de água decorrente de degelo de neve e de duas outras fontes da
cidade (Northern Colorado Water Conservancy District e Lago Marshall). O valor da
demanda é composto pela demanda projetada para a cidade no ano corrente e pela
quantidade específica de armazenamento local que garanta uma “reserva” para o ano
seguinte. Se o valor de WSI é igual a 1, no dia 1º de abril, significa que a oferta vai
suprir a demanda; um valor maior ou menor do que 1 significa excesso e escassez,
respectivamente. Assim, o indicador pode ser usado para demonstrar o potencial de
severidade em relação à escassez de água e como responder a esse problema.
A escala de severidade associada à restrição do uso da água (Tabela 3) foi desenvolvida
a fim de se aplicar medidas de restrição de uso em momentos de crise.
Tabela 3 – Escala de severidade hídrica e restrição de uso em Louisville
Estágio

WSI

Restrição de uso (%)

Estágio 1
Estágio 2
Estágio 3
Estágio 4

0,95-0,85
0,85-0,75
0,75-0,65
< 0,65

10
20
30
40

Fonte: Louisville Water Company (2013)

Disponível em:
<http://www.louisvillewater.com/sites/louisvillewater.com/files/user_uploads/pdf%20files/
2013%20Annual%20Report_Full.pdf> . Acesso em: 08 mar. 2016
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Além disso, o Plano de Gerenciamento prevê uma sobretaxa por faixa de consumo e
tipo de usuário, com base em um referencial composto do consumo médio menos a
economia de água necessária para manter reservas adequadas. E, a partir desse
referencial de consumo e dos estágios de severidade, estabeleceu-se uma escala de
sobretaxa para usos domésticos e não domésticos.
Contata-se de todos os estudos apresentados e discutidos, que o indicador, ou a
metodologia para a mensuração da segurança hídrica, deve refletir os temas e problemas
relevantes em cada situação local, regional ou nacional. Van Beek e Arriens (2014)
sugerem, então, uma metodologia, em quatro etapas, para reconhecimento dos requisitos
locais:
 identificar a visão e os objetivos a serem alcançados com o sistema de gestão
dos recursos hídricos;
 determinar, de acordo com a visão, as dimensões que são críticas para a
segurança hídrica, em particular na realidade em que está sendo avaliada;
 identificar os indicadores que medem as diferentes dimensões, considerando a
informação disponível ou a eventual utilização de métodos alternativos de
quantificação e atribuindo um peso para refletir a sua importância na respectiva
dimensão;


Certificar que os indicadores refletem os principais elementos de uma gestão
integrada dos recursos hídricos: equidade social, sustentabilidade ambiental e
eficiência econômica.

Destacam,-se assim, considerando a necessidade de simplicidade nas formas de
apresentação da mensuração de segurança hídrica, bem como o acesso aos dados
disponíveis para medir a segurança hídrica, alguns indicadores que se alinham ao
objetivo deste estudo. Alguns autores propõem indicadores mais diretos, um grupo
trabalha com disponibilidade per capita e propõe escalas. Falkenmark (1989), por
exemplo, estabelece que uma disponibilidade per capita anual superior a 1,700 m3
qualifica uma situação sem estresse; 1,000-1,700, 500-1,000 e < 500 m3 são
considerados, respectivamente, Estresse, Escassez e Absoluto Escassez. Gleick (1996)
sugere uma demanda diária de água de 50 L ou 1000 m3 por ano.
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Outro grupo de autores recomenda indicadores baseados no percentual de uso em
relação ao disponível, ou mesmo a razão entre a disponibilidade e a demanda. Diversos
autores utilizam a razão de criticidade, considerando que um país está em situação de
escassez de água se as retiradas (demanda) anuais são entre 20 e 40% da oferta anual, e
em situação de escassez severa de água se as retiradas (demanda) excedem 40%.
(RASKIN et al., 1997, FAO, 2003, ALCAMO; HENRICHS; ROSCH, 2000).
Zimmerman, Mihelcic e Smith (2008) utilizando a mesma base, criaram maior número
de escalas de criticidade: > 40%; 20-40; 10-20; < 10. Assim, pode-se concluir que, para
a análise da segurança hídrica do ponto de vista quantitativo, a avaliação demanda &
disponibilidade é amplamente utilizada (RASKIN, et al., 1997; GWP, 2013; BROWN;
MATLOCK, 2011; MCNULTY et al., 2010, UNESCO, 2009, ALI, 2008).
Uma abordagem complementar, identificada na literatura estudada, inclui as
necessidades ambientais na razão disponibilidade e demanda (SMAKHTIN et al. 2004;
ASHEESH, 2003).
Indicadores de qualidade das águas para a segurança hídrica também são propostos na
literatura. Alguns autores sugerem, de maneira mais ampla, que o indicador avalie o
atendimento a padrões de qualidade do corpo de água e outros identificam parâmetros
específicos que devem ser analisados, especialmente no ambiente urbano. Os principais
parâmetros de análise identificados na literatura revisada foram: DBO, Nitrogênio e
Fósforo (WANG et al, 2016; ZIMMERMAN; MIHELCIC; SMITH, 2008; CHÁVEZ;
ALIPAZ, 2007, MEIGH et al. 1999, UNESCO, 2009, ALI, 2008)
Vale destacar que alguns autores explicitam a dependência de águas transpostas no
indicador, como Raskin et. al. (1997)
São apresentadas, ainda, na literatura, propostas mais abrangentes de indicadores e,
considerando o foco deste estudo, duas podem ser destacadas. A GWP (2013) mostra
que, para a segurança hídrica urbana, deve-se mensurar a melhoria da gestão das águas e
os serviços de apoio às cidades sensíveis à água, com os seguintes indicadores:
abastecimento de água (%), tratamento de águas residuárias (%) e drenagem (danos
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causados pelas inundações), além de um indicador adicional para taxa de urbanização e
vitalidade do rio, associado à qualidade da água.
Na segurança hídrica ambiental, propõe-se mensurar o progresso de restauração de rios
e equíbrio de ecossistemas para escala nacional e regional, medido como a vitalidade
dos rios, incluindo pressões e ameaças, e a vulnerabilidade e resiliência às alterações
dos fluxos naturais. E a resiliência a desastres relacionados com a água mensura-se com
base no tipo de perigo (inundação, seca), medindo: exposição (densidade populacional,
taxa de crescimento), vulnerabilidade básica da população (taxa de pobreza, uso da
terra) e capacidade de enfrentamento - infraestrutura. O AWDO (2016), por sua vez,
propõe, para o componente segurança hídrica urbana, a mensuração baseada em:
abastecimento de água (%), tratamento de águas residuárias (%) e drenagem (danos
causados pelas inundações), além de um indicador adicional para taxa de urbanização e
vitalidade do rio.

121

4 MODELO ANALÍTICO PARA AVALIAÇÃO DA
SEGURANÇA HÍDRICA DA ÁGUA BRUTA PARA
O ABASTECIMENTO PÚBLICO EM ÁREAS
URBANAS
A extensa revisão bibliográfica, apresentada nos capítulos precedentes, permitiu
evidenciar que a avaliação de segurança hídrica, tal como proposta neste trabalho de
tese, deveria ter seu próprio modelo analítico.
Não foi identificado na literatura nenhum esquema conceitual e metodológico que
permitisse a aplicação do conceito de segurança hídrica aqui adotado, focado na
disponibilidade de água bruta, em termos de quantidade e qualidade, para o
abastecimento urbano de águas, no contexto da gestão de bacias hidrográficas:
“Segurança hídrica é a garantia de provimento de quantidade e qualidade de água bruta
para o abastecimento urbano, associado a um determinado risco, tendo como referencial
a bacia hidrográfica.”
Este capítulo visa, portanto, a propor este modelo analítico de avaliação do nível de
segurança hídrica que será aplicado, na sequência, ao estudo de caso do abastecimento
da metrópole de Belo Horizonte.
Um modelo portador do conceito de segurança hídrica do abastecimento urbano, muito
embora traga consigo riscos estimados, deve, necessariamente, ser capaz de dar suporte
à elaboração e à aplicação de políticas que produzam resultados efetivos em termos da
quantidade e da qualidade das águas brutas que serão captadas, tratadas e
disponibilizadas para a população de uma cidade.
Ele deve, portanto, estabelecer o nexo entre a Gestão de Recursos Hídricos e o Serviço
de Abastecimento Público de Água que guarde uma relação direta com a quantidade e a
qualidade de água bruta, tendo como resultado o conhecimento do risco associado à
segurança hídrica em uma determinada situação. Logo, o conhecimento do risco
constitui a essência de uma política pública que seja capaz de gerar ações efetivas para
garantir a segurança hídrica. A situação a que o modelo é aplicável é dada pelas
características particulares da cidade e da bacia hidrográfica.
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O desenvolvimento do modelo se valeu de estudos e discussões no âmbito do Grupo de
Pesquisa “Água, Gestão e Segurança Hídrica em tempos de Mudanças Ambientais
Globais”, da qual a autora é parte ativa, e partiu dos esquemas conceitual e
metodológico propostos por Formiga-Johnsson e Melo (2016) sobre segurança hídrica
de abastecimento urbano no contexto da gestão de bacias hidrográficas.

4.1 Segurança hídrica de abastecimento urbano de água
Na literatura, a segurança hídrica de abastecimentos urbanos compreende, além da
“gestão da água bruta”, a totalidade de subsistemas ou componentes dos serviços de
abastecimento de água, desde a captação de água bruta até a distribuição da água
tratada, tendo o consumidor final como referência (OCDE, 2013; GWP, 2014; FMEA,
200460).
Neste trabalho, a fim de sistematizar a avaliação e a aplicação do modelo, designou-se
Sistema de abastecimento urbano de água todo o conjunto que garante a segurança
hídrica em territórios urbanos. Sistema que pode ser livremente representado conforme
a Figura 6, composto por três funções ou etapas:
 a primeira e primordial função é a gestão da água bruta, normalmente
desempenhada pelo órgão gestor de recursos hídricos, que deve se articular com
o sistema de gestão ambiental e demais políticas correlatas. A garantia da
segurança hídrica do sistema de abastecimento urbano, em termos de quantidade
e qualidade de água bruta, depende principalmente desta função, que tem como
domínio a bacia hidrográfica à montante do ponto de captação;
 a segunda função é o abastecimento de água potável, que geralmente fica a cargo
dos municípios e de seus concessionários que prestam os serviços decorrentes
dessa função. Caso falhem os dispositivos de controle dos subsistemas
associados a esta função, quais sejam, captação, tratamento, distribuição e
consumo, pode ocorrer diminuição significativa da segurança hídrica de
abastecimento de água tratada para o consumidor final;
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/220381985_A_diagnostic_service_tool_using_ FMEA> Acesso
em: 14 fev. 2016
60
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 a terceira função, abastecimento de água não-potável, incomum nos sistemas
brasileiros, pode resultar em um aumento significativo de disponibilidade de
água para usos cujo requisito de qualidade é menos restritivo, e que tem origem
em insumos normalmente muito mais baratos, como águas pluviais e água de
reúso, por exemplo, de esgoto doméstico tratado. No Brasil, não há um
responsável previamente definido para esta função, nem pela legislação nem
pelas práticas de gestão.

Figura 6 – Representação esquemática do sistema de abastecimento urbano de água
Fonte: a autora

As funções de abastecimento de água potável e não potável não são objeto de estudo
deste trabalho. Reforça-se que o referencial deste trabalho é a gestão de água bruta,
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parte da disciplina de gestão de recursos hídricos. Entende-se, pois, que, para atingir a
segurança hídrica, são necessários mecanismos que garantam a inter-relação da primeira
e da segunda funções.
Por fim, é oportuno ressaltar que a terceira função, abastecimento de água não potável,
que ainda não faz parte dos sistemas brasileiros de abastecimento público de água, pode
resultar em um importante recurso, passível de adaptação em usos, cujo requisito de
qualidade é menos restritivo, e que tem origem em insumos normalmente muito mais
baratos, como a água pluvial e a água de reúso, por exemplo, o esgoto doméstico
tratado. A aplicação do modelo aqui desenvolvido para compor as políticas de gestão
urbana recomendará o emprego de fontes alternativas entre as propostas que conduzam
à garantia da segurança hídrica.
Exceto pela função de abastecimento de água não potável, um sistema de abastecimento
urbano pode ser subdividido nos seguintes subsistemas componentes , conforme já
apresentado na Figura 6:
 gerenciamento da bacia hidrográfica;
 gerenciamento do manancial;
 captação da água bruta;
 tratamento;
 distribuição;
 consumo.
Há uma relação de dependência entre a função gestão da água bruta e o abastecimento
de água potável, assim como há relações de dependência entre os subsistemas dessas
funções, conforme indicado na Figura 6.
Cada componente do sistema de abastecimento urbano de água, à sua maneira, contribui
para a segurança hídrica; cada um apresenta também aspectos com vulnerabilidades.
A Figura 7 detalha esquematicamente os aspectos dos subsistemas gestão da água bruta
e abastecimento de água potável que podem influenciar a segurança hídrica.
125

Figura 7 – Aspectos dos subsistemas das funções: gestão da água bruta e abastecimento de água potável
Fonte: a autora

Os dois subsistemas de interesse devem sempre ser tratados no seu conjunto para ser
possível avaliar o nível de garantia da segurança hídrica para o consumidor final de
água tratada, pois uma análise global da segurança do abastecimento de uma
determinada área urbana deveria compreender tanto a gestão quali-quantitativa da água
bruta quanto a capacidade do serviço de abastecimento público de captar, tratar e
distribuir água tratada para toda a população urbana.
O gerenciamento da bacia hidrográfica vem, de modo crescente, se tornando o
componente mais importante e complexo do sistema, uma vez que, em geral, é afetado
por estressores que ocorrem em maior número, com maior diversidade e que estão
sujeitos ao menor grau de controle dentre todos os que afetam o conjunto dos
subsistemas. A principal característica dos estressores desse subsistema é ser fortemente
ligados às questões fundiárias e ambientais, como será visto adiante. Sua ocorrência
pode impactar significativamente a quantidade e a qualidade da água disponível.
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Contudo, esta Tese de Doutoramento, por ser um trabalho individual em um período
limitado de tempo, não irá tratar da totalidade do sistema de abastecimento urbano, mas
somente de uma parte dela, conforme detalhado na seção que segue.

4.2 Apresentação do
componentes

modelo analítico: delimitação e

Foi feita a opção de restringir a pesquisa à água bruta, concentrando-se na área de
gerenciamento dos recursos hídricos e gestão ambiental de bacias hidrográficas, já que o
setor de abastecimento público, e saneamento em geral, constitui outros sistemas
técnico, político e institucional que compreendem pesquisas específicas de grande
complexidade.
Do setor de saneamento, portanto, somente será considerada a parte que tenha uma
relação direta com a água bruta, a saber: os sistemas de captação e tratamento (que
podem ser mais ou menos adaptativos à quantidade e à qualidade de água bruta),
distribuição e consumo ou ainda medidas de uso racional que possam aumentar a
disponibilidade de água para o abastecimento urbano e diminuir assim a pressão do
consumo urbano sobre o manancial de abastecimento.
Uma avaliação específica da segurança hídrica envolvendo todas as unidades de um
sistema de abastecimento de água potável - da captação ao consumidor final -, é outra
pesquisa plena, que impõe uma análise meticulosa de todos os seus componentes e
etapas.

4.2.1 Modelo analítico
O modelo analítico para avaliação do nível de segurança hídrica de abastecimentos
urbanos, finalmente concebido, compreende duas partes distintas e complementares
(Figura 8):
1) avaliação do nível de segurança da disponibilidade de água bruta, em quantidade e
qualidade, para o abastecimento urbano em determinado ponto de captação do
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manancial de abastecimento, envolvendo a gestão da bacia hidrográfica, utilizandose, sobretudo, de cinco componentes-chave:
I.

fator de estresse ou estressor sobre as águas e sua bacia hidrográfica, a
montante do ponto de captação. Foi definido arbitrariamente um conjunto
de cinco estressores, a partir de ampla revisão bibliográfica;

II.
III.

impactos sobre a qualidade e quantidade de água;
a probabilidade de ocorrência dos impactos – ou perigo ou ameaça – sobre
o manancial de abastecimento;

IV.
V.

a detectabilidade do estressor; e
ações de resposta dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e da
gestão ambiental. Baseado na extensa pesquisa bibliográfica, foram
elencadas várias ações de gestão como sendo de maior interesse para a
segurança hídrica em termos de quantidade e qualidade de água bruta;

2) dimensionamento da vulnerabilidade do sistema de abastecimento de água potável
em relação à quantidade e à qualidade dos recursos hídricos, que envolvem os
sistemas de captação, de tratamento ou ainda ações de gestão como redução de
perdas ou indução ao uso racional da água potável.
É a combinação dessas duas características que determina o nível de segurança hídrica
de um determinado sistema urbano de abastecimento, associado a um determinado risco
em termos de água bruta, sob o enfoque de uma análise semiquantitativa (Figura 8).
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Abastecimento de água
potável
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Poluentes Acidentais
(fontes fixas e móveis)

Impactos

Escassez crônica
de quantidade
Poluição crônica
Escassez aguda
de água (seca)
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Poluição acidental
Conflitos pelo uso

Controle do uso da água
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segurança hídrica
Redundância
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abastecimento
de água
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gestão ambiental
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Sensibilidade/Adaptação
do sistema de captação e
tratamento

Sistema operacional de
captação (capacidade
adaptativa para estiagem e
inundação)
Tecnologia de tratamento
(capacidade adaptativa à
variação da qualidade de
água bruta)
Sensibilidade/Adaptação
do serviço de água
Sistema de distribuição
(controle de perdas)

Racionalização do uso
(consumidor final)
Mecanismos tarifários
de estímulo ao uso racional

Ponto de captação do sistema de abastecimento no rio XXX
Jusante

Montante
Figura 8- Modelo analítico de segurança hídrica
Fonte: Formiga-Johnsson e Melo (2016)
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4.2.2 Definições-chave que compõem o conceito de segurança
hídrica
As seguintes definições compõem o conceito de segurança hídrica aplicado ao
abastecimento público de uma cidade, de uma determinada bacia hidrográfica,
associado a um determinado risco em termos de quantidade e qualidade de água bruta
(ISO 3100/200961):
 risco62: genericamente, é o efeito da incerteza nos objetivos. Neste trabalho,
risco pode ser definido como uma probabilidade de ocorrência de efeitos
combinados de estressores, naturais ou antrópicos, com prejuízos mensuráveis
ao abastecimento urbano em termos da quantidade ou da qualidade de água
bruta;


estressor: fator que pode induzir a um efeito adverso na segurança hídrica, em
termos de quantidade ou de qualidade de água, o que pode impactar subsistemas
componentes do sistema de abastecimento público. efeito: é a consequência da
ação de um estressor;



impacto: resultado (severidade do efeito), sobre o sistema de abastecimento
urbano de água, do efeito de um ou mais estressores. O impacto é função da
magnitude e da ocorrência de estressores, isolada ou simultaneamente, e da
vulnerabilidade específica dos componentes do sistema;



vulnerabilidade: susceptibilidade dos componentes de um sistema de
abastecimento de água à ação de estressores que podem impactar a quantidade
ou qualidade de água bruta ou tratada. Vulnerabilidade é função das
características intrínsecas de um componente, tais como sua integridade
funcional e sua robustez63, e também do grau de exposição e da sensibilidade à
ação do estressor;



ações de gerenciamento são intervenções do sistema de gerenciamento integrado
de gestão de recursos hídricos e do sistema de gestão ambiental que permitem
prevenir a ação e mitigar e controlar os efeitos dos estressores sobre a água

Disponível em: <http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm>. Acesso em: 10 maio 2016.
O Apêndice 1 apresenta a revisão da literatura realizada sobre risco e avaliação de risco para este
trabalho.
63
Robustez – capacidade de um sistema permanecer inalterado ao sofrer influências externas mutantes.
61
62

130

bruta, visando a garantir assim que os riscos permaneçam em níveis aceitáveis
associados à segurança hídrica.

4.3 Caracterização dos estressores da bacia hidrográfica e do
manancial
O modelo analítico de segurança hídrica para abastecimento público de água em áreas
urbanas é baseado no conhecimento dos estressores64 e o seu efeito, dos padrões de
ocorrência e da probabilidade associada, assim como da detectabilidade de cada
estressor.
Em particular, a exposição da bacia hidrográfica e do manancial aos estressores
determina os riscos da ocorrência de efeitos adversos, quantitativos e qualitativos, ao
abastecimento urbano. Os efeitos quantitativos da ação dos estressores podem ser a
escassez ou o excesso de água; os efeitos qualitativos se caracterizam pela inadequação
aos requisitos dos subsistemas encadeados, como o imediatamente subsequente, o
tratamento, e o final, que interessa diretamente aos usuários da água potável, o
consumo65.
O Quadro 16 apresenta os estressores da fonte de água bruta propostos neste trabalho
com base na revisão da literatura realizada, suas características mensuráveis e os
parâmetros que os quantificam. As características mensuráveis de um estressor servem
para avaliar a sua detectabilidade imediata ou previsível, segundo um modelo de
recorrência. Conforme a frequência observada de incidência, os estressores podem ser
classificados como frequentes ou contingentes. Os estressores frequentes são os que
ocorrem de forma quase contínua, enquanto que os contingentes são aqueles que
ocorrem esporadicamente.

Os estressores analisados neste trabalho são os que influenciam a segurança hídrica na maioria dos
casos das áreas urbanas brasileiras. A aplicação, para outros casos, do modelo desenvolvido, pode ter que
levar em conta a ocorrência de outros estressores, como por exemplo, a atividade geotermal ou a
atividade tectônica.
65
Há ainda o possível efeito da quebra da resiliência dos ecossistemas aquáticos (OCDE, 2013), que está
fora do escopo deste trabalho.
64
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Quadro 16 – Estressores da fonte de água bruta
Estressor
Código

A

B

C

Nome

Pressão
sobre as
condições
ambientais

Demanda

Poluentes
ordinários

Incidência

Frequente

Característica
mensurável

Área
antropizada

m2

Desmatamento da
cobertura vegetal na bacia
(exceto a área de
preservação permanente –
APP fluvial)

Área
desmatada

m2

Degradação da cobertura
vegetal na APP fluvial

Área sem
cobertura
vegetal APP
Fluvial

m2

Usos atuais e usuários da
água

Vazão
outorgada e
cadastrada

Projeção de demanda

Vazão
demandada
futura (20 anos)

Condição qualitativa do
corpo de água, com
relação ao enquadramento

ICE: pH, OD,
DBO, Ptot,
Turbidez e
Coli-TT (ANA,
2012)

Concentração no corpo de
água de poluentes
acidentalmente lançados
por fontes fixas

D

Poluentes
acidentais

E

Eventos
Redução de vazão gerada
hidrológicos Contingente
pelo extremo hidrológico
extremos

Contingente

Unidade

Uso e ocupação do solo

Frequente

Frequente

Parâmetro

Concentração no corpo de
água de poluentes
acidentalmente lançados
por fontes móveis

elemento
característico

Vazão

m3/s

-

mg/L

m3/s

Fonte: a autora

A Figura 9 mostra esses estressores de forma esquemática os estressores que agem na
fonte de água bruta.

132

Figura 9 – Estressores da fonte de água bruta
Fonte: a autora

4.3.1 Pressão sobre as condições ambientais na bacia
hidrográfica
A bacia hidrográfica está sujeita a pressões antrópicas, que podem alterar suas
condições ambientais, com efeitos na quantidade e na qualidade das águas. A
vulnerabilidade da bacia a esse estressor depende de suas características originais,
principalmente a extensão geográfica, os tipos de solo que a compõem, o tipo de
vegetação preponderante, a cobertura vegetal, a topografia do terreno, entre outros
fatores que compõem a paisagem natural e urbana da bacia.
A ação desse estressor é normalmente dinâmica e sua intensidade em um momento ou
ao longo do tempo depende do uso dos recursos da bacia. A principal característica
importante do uso é o tipo de atividade que exerce a pressão sobre o recurso água bruta,
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tal como urbanização, indústria, mineração e agricultura. Outra característica é a
intensidade e as áreas atingidas pelo desmatamento ou remoção da cobertura vegetal,
que resultam no aumento da velocidade de run-off e diminuição da taxa de infiltração no
solo. O desmatamento provoca, em geral, a destruição da vegetação de proteção de
nascentes, da cobertura de solo, e da integridade do solo, o que propicia erosão e
assoreamento dos cursos de água.
Em curto prazo, a ação do estressor é sentida principalmente sobre a qualidade das
águas da bacia hidrográfica e do manancial. Ao longo do tempo, o estressor pode levar a
situações em que a quantidade de água disponível e alteração do regime de escoamento
é diminuída pela impermeabilização e consequentemente há um aumento da velocidade
de escoamento.
A exarcebação dos efeitos desse estressor é sentida quando ele atua sobre as APPs
fluviais. A destruição das matas ciliares pode acelerar o assoreamento e potencializar a
ação da poluição difusa sobre as águas.
O estressor ocorre com maior frequência em suas manifestações menos intensas, que
são os casos menos facilmente observáveis. A asserção contrária se aplica em todos os
termos.

4.3.2 Demanda
A variabilidade quantitativa é inerente a qualquer sistema de água em condições
naturais. Ela é função do regime hidrológico anual, que determina as vazões sazonais
disponíveis nos corpos de água, com disponibilidade maior no período de chuva e
menor no período de estiagem. Por sobre as condições naturais, que impõem
variabilidade à quantidade disponível, frequentemente ocorre o crescimento da demanda
como função da dinâmica do desenvolvimento econômico e da taxa de crescimento
populacional na cidade e em outras atividades socioeconômicas na bacia.
A demanda estressa quantitativamente o manancial, de maneira proporcional à taxa da
demanda, porque aponta para a diminuição do balanço hídrico da bacia. Essa demanda
advém dos usos – crescentes – originalmente conhecidos ou novos, que não tenham sido
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levados em conta no projeto do sistema de abastecimento. Os usos crescentes –
consuntivos, não consuntivos e ecossistêmicos – tomam água a montante da captação.
Os usos consuntivos são o uso urbano, o uso industrial e para a mineração, assim como
o uso para as atividades agrícolas, tais como a irrigação e a dessedentação de animais.
Os usos não consuntivos incluem o uso para geração de energia e para a manutenção de
estruturas de lazer, da paisagem e de esportes. Os usos ecossistêmicos são os que têm
por objetivo a manutenção das funções ecológicas.
Embora menos que no caso da quantidade, o estressor afeta a qualidade das águas, visto
que a diminuição do volume remanescente reduz a capacidade de autodepuração.
O estressor pode se apresentar sob a forma extrema de conflito pelo uso, provocado por
uma falha qualquer do subsistema de gerenciamento da bacia e do manancial. As falhas
no gerenciamento estão propensas a acontecer na maioria dos casos das cidades
brasileiras, uma vez que o potencial de crescimento urbano supera o potencial de
suprimento da fonte de água bruta.
A legislação no Brasil estabelece prioridade de uso para o abastecimento público, mas
em alguns casos os conflitos podem ocorrer entre cidades que dependem das águas da
mesma bacia hidrográfica para suprir as necessidades dos seus cidadãos.
O estressor ocorre com frequência inversamente proporcional à sua intensidade. O fato
de o crescimento das cidades ser geralmente contínuo faz com que surjam demandas
pouco intensas mais frequentemente. A demanda é um estressor facilmente detectável,
independentemente de ocorrer mais ou menos intensamente, por causa dos alertas
emitidos pelos usuários e pelos operadores da função abastecimento de água potável.

4.3.3 Poluentes ordinários
Os poluentes ordinários, aqui são considerados aqueles continuamente lançados na
bacia, constituem um estressor que pode resultar na deterioração da qualidade da bacia
hidrográfica e do manancial. Os poluentes ordinários são aqueles que advêm de
lançamentos, pontuais e difusos, de carga poluidora com origem principalmente nos
esgotos sanitários, nos efluentes industriais, na aplicação de agrotóxicos e na disposição
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dos resíduos sólidos. O impacto do estressor é função direta da intensidade com que
ocorre.
O estressor pode ter origens diversas e se apresentar de diferentes formas, conforme a
natureza dos poluentes. As origens somente serão plenamente conhecidas a partir do
tratamento dos dados de monitoramento da qualidade das águas da bacia e do
manancial, que permita identificar os poluentes e a evolução temporal de sua
concentração, diferenciá-los dos valores de background e correlacioná-los, entre si e
com outros dados, por exemplo, com os padrões de qualidade e com os dados
socioeconômicos da bacia.
O desenvolvimento não planejado das grandes cidades, agravado pelo tradicional
descaso com o lançamento de rejeitos e efluentes industriais e domésticos in natura no
meio ambiente, é um determinante das origens do estressor (LEONETI; PRADO;
OLIVEIRA, 2011). Em muitos casos, os efluentes sequer são adequadamente coletados.
Mesmo quando há coleta, parte dos lançamentos de efluentes em bacias hidrográficas
urbanas não atende ao padrão regulamentar de lançamento. Para efluentes domésticos,
apenas 48% da população brasileira tem coleta de esgoto e apenas 40% do esgoto é
tratado. Para as 100 maiores cidades do país, o índice de esgoto tratado aumenta para
cerca de 50% (TRATA BRASIL, 201666). Em geral, os lançamentos se concentram em
um espaço restrito do território, o que produz um impacto cumulativo de sucessivos
lançamentos no corpo de água. Considerando a capacidade de autodepuração ou
capacidade de suporte de um corpo de água, que representa a sucessão ecológica, o
adensamento de lançamentos pode enfraquecer ou debilitar a resiliência dos sistemas de
água doce (OCDE, 2013; VON SPERLING, 2007). Assim, as águas de muitos rios
urbanos tornam-se impróprias para o abastecimento público por causa da degradação da
qualidade, ou devido a altos custos de tratamento.
A realidade brasileira é tal que o estressor ocorre de modo quase contínuo. Os poluentes
ordinários são facilmente detectáveis, independentemente da intensidade com que
ocorram. Para tanto, basta a implementação de um sistema de monitoramento da
qualidade das águas na bacia hidrográfica.

66

Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/>. Acesso em: 12 jun. 2016
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4.3.4 Poluentes acidentais
Tal como os ordinários, os poluentes acidentais podem comprometer a qualidade das
águas do manancial. Também como no caso dos poluentes ordinários, o impacto do
estressor é função direta da intensidade com que ocorre. Os poluentes acidentais podem
ser provenientes de fontes fixas, como é o caso do lançamento irregular, proposital ou
não, de efluentes industriais, minerários, entre outros, ou de fontes móveis, como é o
caso de cargas poluidoras liberadas em acidentes com meios de transporte. Em alguns
lugares, os poluentes acidentais podem ainda ter origem em ações nocivas de grupos
terroristas. Em resumo, o estressor surge como consequência de qualquer evento
anormal, indesejado e inesperado, com potencial para causar danos diretos ou indiretos
à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger67 (CETESB, 2003).
O estressor atua na bacia, a montante da captação. A ocorrência do estressor depende da
existência de atividades ou estruturas fixas propensas a provocar acidentes ambientais, e
também depende da proximidade do manancial com vias terrestres ou fluviais de
transporte.
O estressor ocorre em frequências baixas. Os poluentes acidentais são facilmente
detectáveis quando ocorrem com alta intensidade. Ao contrário, quando sua intensidade
é menor, a detecção é mais difícil, pois os efeitos do estressor podem se confundir com
os efeitos dos poluentes ordinários.
Ambos os estressores, os poluentes ordinários e acidentais, provocam a degradação da
qualidade da água bruta, cuja extensão pode ser avaliada por comparação 68 de valores
determinados para os parâmetros de qualidade do corpo de água com os padrões
estabelecidos para a sua classe69 ou pela comprovação de variação significativa no valor
de um ou mais desses parâmetros ao longo do tempo.

Mesma definição de acidente ambiental
A comparação busca verificar se há alterações estatisticamente significativas no valor dos parâmetros.
69
A classe de um corpo de água é definida na Resolução CONAMA N o 357/2005.
67
68
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4.3.5 Eventos hidrológicos extremos
Os eventos hidrológicos extremos, em geral, têm associados a si uma pequena
probabilidade, porque ocorrem nas poucas situações diferentes das normais. Esses
eventos são os períodos de seca acentuada ou de chuvas intensas. O estressor ocorre
com frequência maior quando sua intensidade é menor, e vice-versa. Ao ocorrer, o
estressor pode perturbar a segurança hídrica tanto quantitativa, quanto qualitativamente.
Já é sabido que o comportamento hidrológico caracteriza-se naturalmente por variações
sazonais. Em períodos de estiagem severa ou prolongada, há uma diminuição da
disponibilidade de água, em quantidade e, por vezes, há o comprometimento em alguns
parâmetros que descrevem a qualidade. Por causa da natureza do estressor, a severidade
do impacto de uma estiagem sobre a segurança hídrica é mais significativa em termos
da quantidade do que da qualidade da água.
Neste início do século XXI, parece haver evidências de que o mundo vem atravessando
um período de aumento da temperatura média, com influência direta no comportamento
hidrológico de corpos de água (GWP, 2014, UNESCO, 201570).
Parece também haver evidências de que, por causa do aumento da temperatura global, o
comportamento hidrológico dos corpos de água em geral vem se alterando por causa da
correspondente extensão dos períodos e da intensidade das estiagens (GWP, 2013;
KUNDZEWICZ; MATCZAK, 2012). Contudo, ainda não há clareza sobre a forma com
que as alterações climáticas estão ocorrendo – Plano de Saskatchewan de Segurança
Hídrica - 25 anos (UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE CENTRE71). A
observação das possíveis mudanças climáticas ainda não acumulou dados suficientes
para descrever o comportamento desse estressor.

Disponível em: http://en.unesco.org/events/addressing-water-security-climate-impacts-and-adaptationresponses-africa-americas-asia-and. Acesso em: 04 maio 2016
71
Disponível em: <http://learnenglish.usask.ca/sites/learnenglish.usask.ca/files/USLC/FTESL/portugues/
_ PDFs/Portuguese-Brochure.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2016.
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Inundação é o fenômeno caracterizado pelo transbordamento de água de calha normal
de um curso d’água, ou pela acumulação de água, por drenagem, em áreas não
habitualmente submersas (UNESCO, 1983 apud ANA, 2012), que pode afetar a
segurança hídrica por causa da deterioração da qualidade da água, do comprometimento
da integridade física e operacional do subsistema de captação ou até mesmo da planta de
tratamento72. Neste trabalho, inundação se aplica apenas ao efeito do estressor a eventos
hidrológicos extremos sobre o sistema de abastecimento público de água, em particular,
sobre a integridade dos subsistemas captação e tratamento de água bruta.
Segundo o modelo de desenvolvimento urbano adotado no Brasil, a expansão urbana
ocorreu sem a devida preocupação com a proteção das margens dos corpos de água, ou
seja, ocorreu desconsiderando-se a importância das APPs nas várzeas, que geralmente
foram ocupadas (CASTRO, 2007).
Com a expansão urbana, o solo foi vastamente impermeabilizado, dificultando a
infiltração das águas e consequentemente aumentando-se a quantidade e a velocidade do
escoamento superficial. A expansão urbana diminuiu o limiar pluviométrico capaz de
provocar inundação, assim aumentou a vulnerabilidade da bacia e do manancial à ação
desse estressor, particularmente a degradação dos índices de qualidade da água.

4.4 Propriedades dos estressores para mensuração do risco
As propriedades dos estressores que influem diretamente na medida do risco são a
severidade do impacto, a probabilidade de ocorrência e a detectabilidade do estressor.
Nos dois primeiros casos, riscos maiores estão vinculados a impactos mais severos e a
maiores probabilidades de ocorrência do estressor. No último caso, o risco cresce com a
dificuldade de detecção da ocorrência do estressor. As três propriedades são
praticamente independentes.

Isto quer dizer que estão excluídos da análise os efeitos sobre outras estruturas urbanas, por exemplo, as
vias públicas e as encostas.
72
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Quando os estressores agem mais ou menos intensamente, suas propriedades,
combinadas em diferentes graus73, oferecem uma medida do risco à segurança hídrica,
conforme apresentado adiante. Das três, a severidade do impacto é a propriedade do
estressor que mais afeta a segurança hídrica, uma vez que essa propriedade representa o
problema em si. A probabilidade de ocorrência é uma propriedade secundária, que
descreve a frequência com que o estressor ameaça a segurança hídrica. Por fim, a
detectabilidade é uma propriedade externa à ação do estressor, dado que descreve a
capacidade de controle dos efeitos, ou seja, a precisão e a agilidade da resposta dos
subsistemas de gerenciamento.
A severidade do impacto, a probabilidade de ocorrência e a detectabilidade dos
estressores dependem das características do ambiente antrópico e do ambiente natural
em que se insere a bacia hidrográfica, e da recorrência observada. Em muitos casos, não
há dados, em quantidade e medidos com frequência suficiente, para permitir a avaliação
das propriedades de um estressor ou de um conjunto de estressores. Noutros, ainda não
estão estabelecidos modelos físicos e matemáticos capazes de permitir a avaliação. É,
por exemplo, o caso da estimação da probabilidade de ocorrência do estressor pressão
sobre as condições ambientais. Em casos como esse, os graus das propriedades podem
ser razoavelmente arbitrados pelo gestor da bacia hidrográfica. Os princípios que regem
a arbitragem são os mesmos que orientam a estimativa da incerteza de medição
associada a resultados de ensaios e medições ainda não devidamente modelados
(ABNT, 2005)74.
A Figura 10 apresenta a representação esquemática da influência das propriedades dos
estressores sobre a fonte de água bruta.

Valor semiquantitativo de uma propriedade do estressor. Neste trabalho, o grau é razoavelmente
arbitrado, conforme o estressor ocorra com maior ou menor intensidade.
74
Os laboratórios de ensaio devem ter e devem aplicar procedimentos para a estimativa das incertezas de
medição. Em alguns casos, a natureza do método de ensaio pode impedir o cálculo rigoroso, metrológica
e estatisticamente válido da incerteza de medição. Nesses casos, o laboratório deve pelo menos tentar
identificar todos os componentes de incerteza e fazer uma estimativa razoável. O laboratório deve garantir
que a forma de relatar o resultado não dê uma impressão errada da incerteza. A estimativa razoável
deve estar baseada no conhecimento do desempenho do método e no escopo da medição, e deve fazer
uso, por exemplo, de experiência e dados de validação anteriores (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005,
item 5.4.6.2. Disponível em: <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1582>. Acesso em: 12
jun. 2016).
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Figura 10 – Influência das propriedades dos estressores sobre a água bruta
Fonte: a autora

4.4.1 Escala de graduação
Neste trabalho, cada uma das propriedades dos estressores foi semiquantitativamente
graduada em três graus, para efeitos de análises de riscos (ANDRADE; TURRIONI,
2000; VILAS BÔAS; PERES, 2014; SOARES et. al, 2013).
A escolha da escala com apenas três graus tem a finalidade prática de simplificar o
gerenciamento da bacia hidrográfica e do manancial de água bruta, porque limita o
espectro das entradas a serem avaliadas na análise de riscos e nos consequentes
processos de tomada de decisão. A escolha da escala está vinculada à necessidade de se
produzir respostas ágeis, correspondentes à magnitude do risco, e que sejam capazes de
mitigar, ou, quando possível prevenir, a tempo a severidade do impacto. As ações de
gerenciamento da bacia e do manancial serão sempre orientadas pela definição do tipo,
pela estimativa da quantidade, assim como pela velocidade requerida para a mobilização
de recursos.
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Uma escala de três graus também facilita a verificação da eficácia das ações tomadas e a
respectiva prestação de contas para as partes interessadas. Os Quadros 17, 18 e 19
apresentam o resultado dos critérios empregados para atribuir graus às propriedades dos
estressores, os quais serão detalhados nos itens subsequentes.
Quadro 17 – Critérios da atribuição de graus às propriedades dos estressores severidade
Severidade do impacto
Grau

Pressão
sobre a
condição
ambiental

1

≤ 50% da
área do
território
sem
cobertura
vegetal

2

50 a 70%
da área do
território
sem
cobertura
vegetal

3

 70% da
área do
território
sem
cobertura
vegetal

Demanda

*

Poluentes
ordinários

Poluentes
acidentais

ICE** Ótimo
ou Bom

A classe do
ICE não se
altera

ICE Regular

ICE Ruim ou
Péssimo

Eventos hidrológicos
extremos

***

A classe do
ICE se altera
para um nível
inferior
A classe do
ICE se altera
para um nível
além do
imediatamente
inferior

* Ihe – Índice de estresse hídrico
** ICE- Índice de Conformidade ao Enquadramento
*** Qm – Vazão do manancial; Q ref – Vazão de referência
Fonte: a autora

Quadro 18 – Critérios da atribuição de graus às propriedades dos estressores –
ocorrência
Grau

Ocorrência do estressor

1

casos isolados

2

ocorrência irregular, ou regular segundo padrões sazonais ou interanuais

3

ocorrência regular ou quase contínua

Fonte: a autora
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Quadro 19 – Critérios da atribuição de graus às propriedades dos estressores detectabilidade
Grau

Detectabilidade do estressor

1

imediatamente detectável; por exemplo, que apresente manifestação sensorial
(visual, olfativa);

2

detectável por medição expedita de suas características mensuráveis; por
exemplo, por medição realizada diretamente em campo; série histórica
disponível

3

detectável por medição complexa; por exemplo, precedida de amostragem e
medição realizada em laboratório, ou avaliada por processamento de imagens
de satélite; série histórica indisponível

Fonte: a autora

Na discussão, a seguir, são atribuídos graus às faixas de valores das propriedades dos
estressores, tendo em mente sua ação sobre a segurança hídrica das águas de
abastecimento urbano provenientes de uma bacia hidrográfica que contém o manancial
de água bruta. O grau atribuído dependerá sempre da bacia hidrográfica e do manancial
de água bruta analisados.

4.4.2 Severidade do impacto de estressores de incidência
frequente ou contingente
A ação dos estressores sobre a fonte de água bruta provoca dois efeitos: o estresse
quantitativo e o estresse qualitativo, cujo impacto depende da intensidade da ação do
estressor. O grau de severidade indica que o impacto produzido por um estressor ou pela
combinação de vários estressores pode correspondentemente alterar a quantidade e a
qualidade da água bruta.

4.4.2.1 Severidade do impacto sobre a quantidade
O impacto sobre a quantidade de água na bacia hidrográfica e no manancial é resultado
da ação de três estressores: pressão sobre as condições ambientais, demanda e eventos
hidrológicos extremos. A severidade do impacto provocado pelo primeiro estressor é
considerada baixa, independentemente da intensidade com que o estressor ocorra, por
causa das razões apresentadas adiante.
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(a) Estressor demanda
Em termos quantitativos, um índice de estresse hídrico,

, pode ser expresso pela

razão entre a demanda de água, representada pela vazão outorgada, e a oferta na bacia
hidrográfica, ou a vazão disponível para o uso. A Vazão disponível para o uso, no
Brasil, é designada vazão de referência, usualmente Q7,10, Q90 ou Q95. A Equação 4
apresenta a proposta de índice de estresse hídrico que será adotado neste estudo
(RASKIN, et al., 1997; MCNULTY et al., 2010; GLEICK, 1996; FERNANDES,
2002):

(4)
em que:

Com base em um critério de comprometimento hídrico proposto pela Agência Nacional
de Águas, no qual se estabelece a graduação do estresse hídrico em função da vazão
comprometida em relação a disponibilidade, foi baseada a gradução para a severidade
do demanda (ANA, 2009). Desta forma, para o estressor demanda, a severidade do
impacto sobre a quantidade de água bruta na bacia hidrográfica e no manancial pode ser
considerada:

Destaca-se que o critério severidade alta, no qual as vazões outorgadas superariam a
vazão de referência não é um cenário desejado em um território planejado. Entretanto é
um cenário que demonstra a realidade de algumas bacias hidrográficas, nas quais os
usos superam o limite da vazão de referência.
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(b) Eventos hidrológicos extremos
O índice de severidade do impacto quantitativo provocado por eventos hidrológicos
extremos (seca) pode ser obtido pela observação do comportamento da vazão do
manancial, Qm. Quando a vazão do manancial se aproxima da vazão de referência, Qref,
configura-se uma situação de criticidade hidrológica. Portanto, a graduação da
severidade do impacto do estressor eventos hidrológicos extremos por ser apurada pela
comparação da vazão do manancial em determinado instante com a vazão de
referência.Para o estressor, a severidade do impacto sobre a quantidade de água bruta na
bacia hidrográfica e no manancial pode ser considerada (CERH-MG, 201575).

4.4.2.2 Severidade do impacto sobre a qualidade
A severidade de impacto de um ou mais estressores sobre a qualidade da água bruta no
manancial pode ser avaliada tomando-se como referência o valor do Índice de
Conformidade do Enquadramento (ICE).
O cálculo do ICE é feito com três variáveis: a abrangência, ou seja, o número de
parâmetros não conformes com os padrões de qualidade da água; a frequência, ou o
número de vezes que os padrões são violados; e a amplitude da violação dos padrões de
qualidade. O ICE varia entre 0 e 100, que correspondem respectivamente à pior e à
melhor qualidade da água (ANA, 2012).
A seleção dos parâmetros que compõem o ICE normalmente se baseia na avaliação dos
principais fatores de pressão no corpo de água, identificando e selecionando os
parâmetros que melhor demonstram a referida pressão. Entretanto, a ANA, 2012
estabelece a utilização dos seguintes parâmetros para compor o cálculo do ICE:
Disponível em: <http://www.pretoparaibuna.org.br/arquivos/legislacao/deliberacao-normativa-cerh-nd049.2015.pdf>. Acesso em: 12 maio 2016
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Coliformes termotolerantes (Escherichia coli), Demanda Bioquímica de Oxigênio,
Fósforo total, Oxigênio dissolvido, pH in loco e Turbidez.
Para a graduação da severidade, o Índice é empregado per se, nos casos de estressores
de incidência frequente, ou avaliando-se a sua variação após a incidência de estressores
contingentes. O ICE é um indicador de qualidade conveniente porque permite ao
organismo controlador avaliar a distância entre a qualidade medida e a qualidade
planejada, conforme um conjunto de parâmetros de qualidade, escolhidos caso a caso.
A Tabela 4 apresenta as classes do ICE, tais como adotadas pela ANA (2012):
Tabela 4 - Classes do ICE
ICE - faixa

Classe

95 < ICE ≤ 100

Ótimo

80 < ICE ≤ 95

Bom

65 < ICE ≤ 80

Regular

45 < ICE ≤ 65

Ruim

ICE ≤ 45

Péssimo

Fonte: ANA (2012)

(a) Poluentes Ordinários
A severidade do impacto do estressor de poluição de incidência frequente, sobre a
qualidade da água pode ser avaliada pelas próprias classes do ICE, agrupadas da
seguinte forma:

baixa: ICE Ótimo ou Bom
moderada: ICE Regular
alta: ICE Ruim ou Péssimo
(b) Poluentes Acidentais
Por outro lado, a severidade do impacto de um estressor contingente sobre a qualidade
da água do manancial pode ser estabelecida como:
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baixa: a classe do ICE não se altera
moderada: a classe do ICE se altera para um nível inferior
alta: a classe do ICE se altera para um nível além do imediatamente
inferior76

4.4.2.3 Severidade do impacto associada ao estressor pressão
sobre as condições ambientais na bacia
O impacto causado pela pressão sobre as condições ambientais na bacia é difuso e de
difícil mensuração. Quanto ao impacto na qualidade da água bruta, existem estudos que
buscam demonstrar a correlação desmatamento e qualidade das águas (TNC, 2015)77.
Entretanto, em relação ao impacto na quantidade de água, os resultados são percebidos
em longo prazo e a literatura disponível, apesar de afirmar a importância da conservação
da vegetação natural para garantia da sustentabilidade da disponibilidade de água, ainda
é pouco conclusiva sobre como se dá essa correlação (WRI, 201378, COE, et. al., 2011)
Desta forma, a fim de identificar uma referência possível sobre a conservação do solo
que servisse de balizamento para um bom índice de conservação florestal, foi utilizada a
referência do Código Florestal para Reserva Legal em propriedades rurais que
estabelece que 20% da propriedade deve ser conservada, conforme Lei nº 12.651/2012
(BRASIL, 2012).
Apesar de ser uma referência normativa para áreas rurais, a Reversa Legal tem a função
de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da
flora nativa.

Nos casos em que, antes da ação do estressor contingente, o ICE já seja classificado como ruim ou
péssimo, a severidade será sempre considerada alta.
77
Disponível em: <http://water.nature.org/waterblueprint/#/section=overview>. Acesso em: 08 ago. 2016.
78
Disponível em: <http://www.wri.org/publication/natural-infrastructure>. Acesso em: 02 maio 2016
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Além da reserva legal, o código também prevê a necessidade de conservação de Áreas
de Preservação Permanente - APPs, cuja área percentual em um território depende das
suas características topográficas.
Outra forma de conservação do território, prevista em lei, são as unidade de
conservação conforme a Lei 9.985 de 18 de Julho de 2000 que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação. A meta basileira estabelecida para regiões fora
do bioma Amazônico é de 10% da área do território com Unidades Conservação.
(CONABIO 03/2006)
Desta forma, considerando a obrigação legal estabelecida de 20% para Reserva Legal,
as Unidades de Conservação e as áreas de APP, foi estabelecido que um território com
mais de 50% de cobertura vegetal tem uma severidade baixa, entre 50 e 30% de
cobertura vegetal, severidade moderada e menos que 30%, severidade alta. Desta forma
em relação ao estressor “pressão ambiental sobre as condições ambientais” da bacia,
tem-se:

baixa: ≤ 50% da área do território sem cobertura vegetal
moderada: 50 a 70% da área do território sem cobertura vegetal
alta:  70% da área do território sem cobertura vegetal
Os estressores agem em intensidades diversas e portanto a severidade do impacto pode
variar conforme a intensidade do estressor. A Tabela 5 apresenta uma graduação
possível, cuja escala, de três níveis, considera impactos de severidade baixa (grau 1),
moderada (grau 2) e alta (grau 3), conforme determinado pelas situações extremas da
intensidade de cada estressor.
Tabela 5 – Faixa dos graus de severidade do impacto dos estressores
Grau de severidade do impacto
Estressor

Efeito quantitativo

Pressão sobre as condições ambientais
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Efeito qualitativo

min

max

min

max

1

1

1

3

Grau de severidade do impacto
Estressor

Efeito quantitativo

Efeito qualitativo

min

max

min

max

Demanda

1

3

1

1

Poluentes ordinários

-

-

1

3

Poluentes acidentais

-

-

1

3

Eventos hidrológicos extremos

1

3

1

3

Nota: Severidade do impacto: baixa (1), moderada (2) e alta (3)
Fonte: a autora

Em geral, os graus de severidade do impacto dos estressores variam de 1 a 3, conforme
a intensidade da ação do estressor varie de mínima a máxima. Porém, os estressores
poluentes ordinários e poluentes acidentais produzem efeito quantitativo desprezível
sobre a segurança hídrica. Já o estressor demanda, capaz de provocar impactos muito
diferentes na segurança hídrica quantitativa, geralmente não afeta em alto grau a
segurança hídrica qualitativa.
A demanda, via de regra não gera uma alteração em grandes proporções na vazão
disponível no corpo de água em um curto espaço de tempo, diferente da ação do
estressor eventos hidrológicos extremos que causam alterações significativas de vazões
disponíveis em um curto espaço de tempo. Por fim, por não haver conhecimento
acumulado sobre o impacto do estressor pressão sobre as condições ambientais sobre o
componente quantitativo da segurança hídrica, e por sua ação ser difusa, foi considerado
que o impacto que provoca seja sempre de pequeno grau (OECD79; MAHEEPALA et
al,. 2010; HOWE et al., 2011; IWA80).

4.4.3 Ocorrência dos estressores
A frequência dos efeitos a que uma fonte de água bruta estará sujeita depende da
probabilidade de ocorrência dos estressores em uma dada base de tempo. Assim como

Disponível em: <http://www.oecd.org/berlin/47630231.pdf>. Acesso em: 02 maio 2016
Disponível em: <http://www.iwa-network.org/wp-content/uploads/2016/06/Urban-Water-BlueprintReport.pdf>. Acesso em: 02 maio 2016.
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no caso anterior, a Tabela 6 apresenta uma graduação possível para indicar a
probabilidade, ou a frequência, de ocorrência dos estressores em suas intensidades
extremas.
Tabela 6 – Faixas dos graus de ocorrência dos estressores
Estressor

Grau de ocorrência
Intensidade mínima

Intensidade máxima

Pressão sobre as condições ambientais

3

1

Demanda

3

1

Poluentes ordinários

1

3

Poluentes acidentais

1

1

Eventos hidrológicos extremos

3

1

Nota: Ocorrência do impacto: baixa frequência (1), frequência moderada (2) e alta frequência (3)
Fonte: a autora

Assim como no caso da severidade, os graus de ocorrência dos estressores variam de 1 a
3, conforme sua intensidade. Os estressores pressão sobre as condições ambientias,
demanda e eventos hidrológicos extremos têm alta frequência quando a ação destes
ocorre em intensidade mínima. Por exemplo, pequenas alterações na cobertura vegetal
têm alta frequência, ou seja, ocorrem repetidamente. Por outro lado, grandes alterações
de cobertura vegetal são eventos mais raros, portanto com baixa frequência. Da mesma
forma, os eventos hidrológicos extremos têm intensidade variada. Estiagens menos
intensas são mais frequentes.
No caso dos poluentes ordinários ocorre o inverso. Nas áreas urbanas, a qualidade dos
corpos de água tende a ser muito ruim, por isso que a ocorrência em intensidade
máxima é alta. A exceção é o estressor poluentes acidentais, que tende a ser constante
(baixo), independentemente de sua intensidade, por causa da raridade do evento que o
desencadeia, o acidente. Os acidentes ambientais são eventos excepcionais, portanto de
ocorrência com baixa frequência.

4.4.4 Detectabilidade dos estressores
Os estressores são mais ou menos detectáveis dependendo do seu tipo, do tipo da bacia
hidrográfica, da rede de monitoramento, inclusive as tecnologias de medição
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empregadas para quantificar as suas características mensuráveis, e do conhecimento
acumulado sobre o comportamento do estressor e de seus efeitos sobre a bacia em
particular. Também, neste caso, foi estabelecida uma escala semiquantitativa para
graduar a detectabilidade de cada estressor ao ocorrer nas situações extremas de
intensidade (Tabela 7).
Tabela 7 – Faixas dos graus de detectabilidade dos estressores
Estressor

Grau de detectabilidade
Intensidade mínima

Intensidade máxima

Pressão sobre as condições ambientais

3

1

Demanda

3

1

Poluentes ordinários

3

1

Poluentes acidentais

3

1

Eventos hidrológicos extremos

3

1

Nota: Detectabilidade: fácil (1), moderada (2) e difícil (3)
Fonte: a autora

Assim como nos casos anteriores, severidade e ocorrência, a propriedade
detectabilidade dos estressores também varia de 1 a 3, conforme a intensidade seja
máxima ou mínima. Deve ser lembrado que essa propriedade descreve a dificuldade
com que o estressor é detectado. Desta forma, a intensidade máxima dos estressores
geram, em meior parte dos casos, impactos mais severos, que por sua vez são mais
fáceis de detectar que os impatos em menores proporções.

4.5 Método de análise de riscos associados aos estressores
A análise da ação dos estressores e de seus efeitos sobre a fonte de água bruta é
realizada com o auxílio da ferramenta Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
(Figura 11), para resultar nas medidas do risco da segurança hídrica. A revisão de
literatura sobre análise de risco está apresentada no Apêndice 1.
O método, de aplicação geral a projetos, de produtos ou processos, industriais e
administrativos (HELMAN; ANDERY, 1995), analisa o risco de ocorrência de falhas
por meio de dedução pelo estudo de situações complexas. São analisados
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sistematicamente todos os modos de falha, pela identificação do que poderá falhar e dos
efeitos resultantes (ROSZAK; SPILKA; KANIA, 2015).
O FMEA já teve aplicação na análise de processos e sistemas ambientais e para a gestão
de recursos hídricos (TOLEDO; AMARAL, 2006; MARTINS; ZAMBRANO, 2003;
LINDHE et al., 2011) No caso em pauta, é considerado que a fonte de água bruta
apresente “falha” quando estiver sujeita a estresse hídrico, quantitativo e qualitativo.
Neste capítulo, o modo e o efeito de falha foram deduzidos sistematicamente a partir da
análise do modo de ação do estressor sobre a segurança hídrica do sistema de
abastecimento urbano de água, em especial, aquela dos subsistemas de gerenciamento
da bacia e do manancial de água bruta.

Figura 11 – Medida do risco
Fonte: a autora

4.5.1 Medida do risco
O número que exprime a medida do risco da segurança hídrica, Rsh, é obtido pelo
produto dos graus (escores) atribuídos às suas propriedades, quais sejam, a severidade
do impacto, S, a probabilidade de ocorrência do estressor, O, e a detectabilidade do
estressor, D - Equação 5.
(5)
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No entanto, o cálculo do Rsh apresenta limitações para ser amplamente empregado na
análise dos riscos à segurança hídrica, sendo as seguintes as mais importantes
(MOOSAVI; KARBASIYAN; ROOHI, 2011; CHANG et al., 2001 apud LEAL;
PINHO; ALMEIDA, 2006):
a) os fatores do produtório têm o mesmo peso, o que não é capaz de expressar a
importância desigual das três propriedades dos estressores. Conforme já visto, a
severidade do impacto do estressor é, de longe, a propriedade mais influente
dentre as três que afetam a segurança hídrica, seguida em importância pela
probabilidade de ocorrência e, por último, pela detectabilidade do estressor;
b) há várias combinações de S, O e D que conduzem a um mesmo valor de R sh,
embora

descrevam

situações

que

resultam

em

diferentes

graus

de

comprometimento da segurança hídrica. Por exemplo, Equações 6 e 7:

(6)

(7)

Portanto, é razoável atribuir pesos diferentes a cada uma das propriedades, de modo a
que a importância de cada uma seja levada em consideração no cálculo de R sh. A
Equação 8 permite o cálculo do produto ponderado das propriedades de um estressor
para resultar em uma medida do risco,

, que leva em consideração as importâncias

relativas das propriedades dos estressores.

(8)

em que

são os pesos atribuídos a
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respectivamente.

4.5.2 Medidas possíveis de risco
As combinações dos três graus atribuídos a cada propriedade dos estressores (Tabela 8),
afetadas pelos pesos arbitrados conforme a importância da propriedade ponderada,
resultam nas medidas de risco possíveis, calculadas conforme Equação 8.
Os pesos atribuídos partiram do pressuposto que a severidade do impacto é a
propriedade mais importante do estressor, pois ela determina o resultado da ação do
estressor.
Os pesos atribuídos às propriedades dos estressores são apresentados na Tabela 8 e
servem para construir uma escala conveniente, útil para o cálculo da medida,

,a

ser empregada como indicador da magnitude do risco.
Tabela 8 – Pesos das propriedades dos estressores
Peso

Propriedade

Símbolo

Valor

Severidade do impacto, S

WS

2,25

Probabilidade de ocorrência do estressor, O

WO

0,75

Detectabilidade do estressor, D

WD

0,25

Fonte: a autora

A Tabela 9 apresenta todas as medidas possíveis de risco, Rsh,w, calculadas com o
emprego da Equação 8, de acordo com o modelo desenvolvido e função apresentada no
Apêndice 2.
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Tabela 9 – Medidas de risco possíveis
S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Fonte: a autora

O
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
2
3
3
3

D
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Rshw
2,1
2,2
2,5
2,7
2,9
3,2
3,5
3,8
4,1
4,4
4,8
5,2
5,7
6,2
6,7
7,4
8,1
8,8
10
11
12
13
14
15
17
18
20

Para fins de gerenciamento, um agrupamento possível dos riscos é apresentado por
OCDE (2013), conforme o seu nível: aceitáveis, toleráveis e inaceitáveis. Os riscos
aceitáveis não requerem ações além do monitoramento de seu comportamento, por meio
das características mensuráveis do estressor. Os riscos toleráveis e inaceitáveis exigem
ações antagônicas, de intensidade e rapidez de implementação proporcionais à medida
do risco.
Na Tabela 9, cada linha corresponde a uma das 27 situações possíveis em que três
variáveis (propriedades) com três valores cada (graus) podem resultar. Os campos
coloridos em verde representam os riscos aceitáveis, os em amarelo, os toleráveis, e os
em vermelho, os inaceitáveis.
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Os grupos foram determinados segundo o critério de agrupar como inaceitáveis os
riscos das situações em que os impactos tiveram severidade alta, S = 3, ou severidade
moderada, S = 2, com probabilidade de ocorrência alta, O = 3; como toleráveis, as
situações em que os impactos tiveram severidade moderada, S = 2, ou severidade baixa,
S = 1, com probabilidade de ocorrência alta, O = 3; por fim, como aceitáveis as
situações em que a severidade fosse baixa, S = 1, com probabilidade de ocorrência
baixa, O = 1, ou moderada, O = 2. Estes critérios excluem a detectabilidade por causa
de sua importância reduzida.
Após o agrupamento, foi estabelecida uma correlação dos grupos estabelecidos com as
faixas de valores calculados de Rsh, da maneira apresentada na terceira coluna da Tabela
10.
Tabela 10 - Critério dos grupos de risco
Grupo de risco

Critério

Medida do risco

Aceitável

S = 1 e O = 1, 2

Rsh < 3,5

Tolerável

S = 2 ou (S = 1 e O = 3)

3,5 ≤ Rsh ≤ 7,0

Inaceitável

S = 3 ou (S = 2 e O = 3)

Rsh > 7,0

Fonte: a autora

4.5.3 Cenários de risco
Quando a rede de monitoramento da bacia hidrográfica for capaz de perceber, por meio
da quantificação de suas características mensuráveis, o surgimento mais ou menos
intenso de um estressor, pode ser obtido (Equação 8) o indicador (medida) do risco da
segurança hídrica,

.

O estressor é, pois, analisado segundo suas três propriedades para a obtenção do
indicador, que é calculado para as situações reais em que esse estressor ocorra.
Quando se observa a ação simultânea de dois ou mais estressores, os riscos associados a
cada um poderão ser estimados e priorizados segundo o indicador, em um cenário de
risco que permitirá a tomada de ações por parte do gestor, no sentido de se restaurar a
segurança hídrica (Figura 12).
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Figura 12 – Cenário de risco
Fonte: a autora

4.5.4 Gerenciamento de riscos
Assim como em outros casos de controle de processos, o controle da segurança hídrica
deve ser efetuado pelo gerenciamento contínuo dos riscos. O processo de gerenciamento
contínuo de riscos é apresentado na Figura 13.
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Figura 13 – Gerenciamento contínuo de riscos
Fonte: a autora

O gerenciamento contínuo toma como variáveis de entrada os dados de medição da ação
dos estressores e de seu efeito sobre a segurança hídrica da bacia hidrográfica e do
manancial. Os riscos são medidos por meio de seu indicador, são priorizados e daí se
derivam as ações de gerenciamento capazes de restaurar o nível anterior de segurança
hídrica, ou mesmo capazes de aprimorar esse nível.
As ações de gerenciamento são as variáveis de entrada no processo seguinte, de
estruturação de políticas públicas de abastecimento urbano de água.

4.6 Ações de gestão para a segurança hídrica
Conforme apontado anteriormente, as ações de gerenciamento dos recursos hídricos e
da gestão ambiental foram aqui consideradas como intervenções do sistema de
gerenciamento integrado de recursos hídricos e do sistema de gestão ambiental
relacionados à prevenção, mitigação ou controle dos efeitos dos estressores sobre a água
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bruta, visando a garantir que os riscos associados à segurança hídrica – ou seja, à
disponibilidade quali-quantitativa para o abastecimento urbano – permaneçam em níveis
aceitáveis. As ações de gestão podem ser assim apreendidas como gestão do risco, cujo
objetivo é prevenir, mitigar e controlar os riscos, devendo agir sobre os estressores a fim
de controlar ou minimizar a exposição ao fator que pode induzir um efeito adverso na
quantidade e na qualidade da água bruta utilizada para o abastecimento urbano.
Portanto, garantir a segurança hídrica requer uma combinação de intervenções técnicas,
econômicas, operacionais, legais e institucionais, as quais são aqui apresentadas para
provimento de água bruta para fins de abastecimento urbano de água (GWP, 2014;
BRISCOE, 2004; ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING, 2010).
As ações podem ser classificadas como sendo de gestão preventiva e gestão de crise
(ações emergenciais). As ações para gestão preventiva têm como objetivo equilibrar a
demanda e a oferta e gerir os riscos de maneira constante para evitar crises. Já a gestão
de crise, deve agir no momento da concretização dos riscos e deve ser projetada para
reduzir abstrações em caso de seca ou alterações abruptas na qualidade das águas
(MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER, 2009). São
exemplos de ações de gestão de crise a aplicação de planos de contingência em
episódios de seca ou no contexto da gestão de acidentes ambientais, que são aplicadas
temporariamente na vigência da crise.
A ordem de apresentação das ações buscou agregar ações operacionais de
gerenciamento (itens 4.6.1 a 4.6.7) e ações institucionais de gestão e governança das
águas (itens 4.6.8 a 4.6.10).

4.6.1 Proteção dos mananciais
A proteção do manancial e da sua bacia contribuinte é determinante para a
sustentabilidade do abastecimento urbano, de médio e longo prazos, e dos demais usos
múltiplos de água. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), o manancial é uma
das partes mais importantes do abastecimento de água, pois de sua escolha criteriosa
depende o sucesso das demais unidades do sistema, no que se refere tanto à quantidade
como à qualidade da água a ser disponibilizada à população. A definição do manancial
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determina a condição de entrada nos subsistemas vinculados à função abastecimento de
água potável que se inicia na captação, bem como o custo de operação do sistema.
Neste trabalho, a análise de mananciais está restrita à água superficial, uma vez que
essas estão mais vulneráveis à ação dos estressores.
A conservação da bacia tem relação direta com a cobertura vegetal da mesma. A
qualidade e a quantidade de água disponível em determinado ponto de um corpo de
água são o produto da gestão do território da bacia hidrográfica de contribuição do
mesmo. Assim, devem-se identificar as áreas de cabeceiras, as áreas de matas ciliares e
de entorno de nascentes (no Brasil designadas como APPs e outras áreas importantes
para a proteção do manancial (como, por exemplo, áreas de recarga de aquíferos) que,
se recuperadas e resguardadas, contribuem para a manutenção do equilíbrio ecológico
de uma bacia hidrográfica e consequentemente aos serviços ecossistêmicos
(UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE CENTRE).
Estudos internacionais sobre infraestrutura natural vêm buscando mensurar o quanto a
conservação florestal e a cobertura vegetal em uma bacia hidrográfica contribuem para
o provimento de água em quantidade e qualidade (THE WORLD RESOURCES
INSTITUTE81) .
Alguns autores defendem que as estratégias para a segurança hídrica começam com a
conservação, por sua múltipla função de garantir o armazenamento e a retenção de água
no solo - contribuindo para vazões mais confiáveis na estação seca e redução de
ocorrência de pico de cheia em estações chuvosas no escoamento superficial; garantia
da capacidade de descarga dos rios e armazenamento em reservatórios – contribuindo
para a redução do processo erosivo; e proteção contra a degradação da qualidade da
água – em função do papel de proteção que a cobertura vegetal exerce sobre as águas
superficiais e subterrâneas (MINISTRY OF PUBLIC WORKS INDONESIA, 201282).

Disponível em: <http://usendowment.org/images/wri13_report_4c_naturalinfrastructure_v2.pdf>.
Acesso em: 15 jun. 2016
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A literatura apresenta um rol de possibilidades de programas de proteção de mananciais,
que vão desde o pagamento por serviços ambientais a proprietários de áreas nas
cabeceiras das bacias até o zoneamento das áreas de proteção que integre e sirva de base
para planos setoriais de uso e ocupação do solo dos municípios que são abrangidos pela
bacia produtora, por exemplo, passando por programas de proteção de nascentes e
saneamento rural (WANG et al. 2016).
Programas de proteção de mananciais devem incluir delimitação de áreas prioritárias de
conservação, nas quais deve ser garantida, especialmente, a manutenção da cobertura
vegetal. Isto pode ser alcançado com dispositivos legais de regulação do uso do solo nas
áreas definidas como prioritárias.
Em áreas já ocupadas na bacia, instrumentos econômicos, como o pagamento por
serviços ambientais podem auxiliar no desenvolvimento de uma economia local baseada
na conservação ambiental, gerando menores impactos no território da bacia
hidrográfica. Isto ocorre por meio de mobilização e arregimentação para ações
ambientais e compensação por receitas cessantes.
Além disso, deve-se implementar dispositivos de vigilância, ações de educação
ambiental (inclusive para mudanças culturais).
Em geral, projetos e ações de proteção de mananciais constituem iniciativa tanto de
órgãos gestores de recursos hídricos e de gestão ambiental, quanto diversas instituições
diretamente envolvidas com a gestão de recursos hídricos (ONGs, comitê e agências de
bacia, municípios, entre outros), inclusive serviços de água que por vezes desenvolvem
programas de proteção de mata ciliar e nascentes do seu manancial ou de reservatórios
de abastecimento.

4.6.2 Infraestrutura (reservação e transposição)
Embora o risco de estresse quantitativo possa ser mensurado pela relação da demanda
versus disponibilidade de água em uma determinada unidade hidrológica ou bacia
hidrográfica, deve ser observada que a escassez vinculada à baixa disponibilidade
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natural pode muitas vezes ser mitigada ou até mesmo revertida por uma infraestrutura
hídrica de reservação que garanta o abastecimento da demanda local ou regional
(UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE CENTRE).
Conforme já abordado, a variabilidade na disponibilidade de água é um dos grandes
desafios para a segurança hídrica. A infraestrutura construída, especialmente barragens,
busca minimizar a variabilidade e aumentar a permanência do abastecimento
(GOMIDE, 2012; YEVJEVICH, 1999; UNDP, 200683).
A OCDE e GWP (2015) afirmam que políticas e investimentos em infraestrutura são
necessários para melhorar a segurança hídrica; para alocar água entre usos alternativos;
para fornecer água em momentos e lugares específicos; para garantir a qualidade da
água; e para proteger pessoas e ativos quanto aos riscos destrutivos relacionados com a
água. Os barramentos, por exemplo, exercem dupla função de armazenar água para ser
utilizada no período de estiagem e diminuir o pico de cheia em ocorrências de altas
vazões.
Quando couber, o planejamento de implantação de infraestruturas necessárias para
atender as demandas atuais e projetadas para o futuro deve fazer parte da estratégia para
atingir a segurança hídrica de uma determinada unidade hidrológica.
Deve-se projetá-las utilizando técnicas que minimizem os impactos ambientais, pois se
por um lado barragens diminuem a variabilidade da disponibilidade de água no
território, por outro lado, causam significativos impactos ambientais, como por
exemplo, a interrupção de fluxos de água doce natural da qual dependem os
ecossistemas.
Portanto, sempre que possível, deve-se privilegiar soluções de infraestrutura natural, e
quando necessário, em função das condições locais, compor com infraestrutura
construída.

Disponível em: <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2006%20Global%
20HDR/HDR-2006-Beyond%20scarcity-Power-poverty-and-the-global-water-crisis.pdf>. Acesso em: 08
mar. 2016
83

162

4.6.3 Controle da poluição
Grande parte das metrópoles no Brasil e no mundo usa águas transpostas de bacias que
se situam fora do seu território para se abastecer (ALMANAQUE ABRIL, 201684) Essa
prática se deu especialmente pela pressão sobre a qualidade das águas, que gerou uma
indisponibilidade qualitativa da água nos centros urbanos. A priorização da coleta e do
tratamento de esgoto é o principal fator para melhoria da qualidade das águas em áreas
urbanas. Aliado a isto, o maior controle dos efluentes industriais é também essencial
para o controle da poluição das águas (WHITTINGTON; SADOFF; ALLAIRE, 2013;
WANG et al. 2016)
Além do controle nas fontes pontuais, as fontes difusas, tanto aquelas decorrentes da
própria drenagem urbana como outras de atividades de uso e ocupação do solo e
atividades agrícolas na bacia de contribuição, devem ser consideradas no controle da
poluição (UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE CENTRE).
Outro destaque no controle da poluição é o incentivo a práticas de reúso, uma vez que
diminuem a quantidade de efluentes lançados diretamente nos rios, favorecendo a
recuperação da qualidade de água de rios urbanos e diminuindo a pressão sobre o
manancial de abastecimento.

4.6.4 Gestão da demanda (controle do uso da água/
racionalização do uso)
O controle do uso e o incentivo à racionalização são sempre importantes na gestão de
recursos hídricos. Contudo, estas ações ganham ainda maior importância em ambientes
urbanos e nas bacias de contribuição do ponto de captação para abastecimento público,
em função da concentração de demanda que tende a ocorrer nesses territórios. A
garantia da eficiência de uso em todos os setores usuários de água ocorre por meio de
incentivos tecnológicos ou por medidas de regulação (THE ROYAL ACADEMY OF
ENGINEERING, 2010).
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Cabe ressaltar que o aumento na intensidade do uso da água torna ainda mais importante
a existência de um sistema formal de alocação de água entre usuários individuais,
normalmente por um regulamento, antecipando possíveis conflitos pelo uso da água.
Um sistema de alocação de água moderno inclui o alcance de utilização otimizada da
água que melhor atenda ao interesse público (prioridade de utilização), uma estratégia
de monitoramento e conformidade dos usos, e a proteção dos ecossistemas e de vazões
ecológicas (UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE CENTRE).
No Brasil, a outorga constitui o principal mecanismo de alocação de água entre os
diferentes usuários nos limites de uma bacia hidrográfica. O controle do conjunto dos
usos da água é necessário para evitar ou reduzir conflitos de uso e garantir a
sustentabilidade do recurso, inclusive a necessidade do ecossistema aquático e a
demanda futura dos diferentes usos. A vazão máxima outorgável de um determinado
corpo d’água (quantidade de água que pode ser disponibilizada para os diversos usos) é
geralmente definida por critérios hidrológicos; no entanto, a alocação através de
sistemas de outorga deve observar também outras questões que envolvem quantidade
(distribuição temporal e espacial da água), qualidade da água, uso racional, direitos e
responsabilidades dos usuários, ou ainda acordos de macroalocação de água, quando
existentes (FORMIGA-JOHNSSON, 2013).
Outro fator importante é a racionalização de uso, que pode ser obtido integrando
critérios de eficiência nas autorizações de uso e instrumentos econômicos do sistema de
gestão.
Deste modo, os ganhos de eficiência de uso das águas podem ser alcançados de diversas
maneiras, incluindo a implementação de estratégias de preços adequados, o
estabelecimento de metas setoriais de conservação (industriais, agrícolas e municipais),
os regulamentos, a promoção de novas práticas e tecnologias de reutilização da água.
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4.6.5 Fontes alternativas (reúso/ captação de águas pluviais)
A ampliação de fontes de água é apontada como uma estratégia fundamental para a
segurança hídrica, seja na diversificação de origens dessas fontes, seja no aumento na
quantidade de fontes utilizadas.
Quanto à diversificação das origens, alguns países no mundo já inseriram no sistema de
abastecimento público o uso de águas pluviais e águas de reúso como parte integrante
do sistema de abastecimento público, além do sistema de água potável. Assim, em
função do uso e do seu requisito de qualidade define-se a fonte a ser utilizada (THE
ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING, 2010; WANG et al. 2016).
Em relação à quantidade de fontes a ser utilizadas, alguns autores defendem a
importância de não se depender de uma única fonte de água, pois caso ocorra algum
evento inesperado nesta fonte, o impacto no abastecimento é grande. Quando existe
mais de uma fonte de água, o risco é pulverizado entre as mesmas e permite ao gestor,
em caso de estiagem severa ou outro evento, compor o sistema de abastecimento com as
diversas fontes existentes. Este é o conceito de redundância no sistema de
abastecimento de água (ENSSLIN et al., 2016).
A AWDO (201685) defende a necessidade de propiciar o melhor uso dos recursos
hídricos por meio de investimento e incentivo a sistemas para "reduzir, reutilizar,
reciclar" água. Ademais, como já abordado, a reutilização e a reciclagem estão
intimamente relacionadas com a gestão da qualidade da água, uma vez que minimiza o
lançamento de efluentes nos corpos de água.

Disponível em: < https://www.adb.org/sites/default/files/publication/189411/awdo-2016.pdf>. Acesso
em: 12 maio 2016
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4.6.6 Gestão de acidentes ambientais
A gestão de acidentes ambientais86 envolve ações preventivas que consiste na
identificação de potenciais perigos existentes na bacia de contribuição do ponto de
utilização, por exemplo, atividades industriais, minerárias, dentre outras, bem como as
atividades de transporte terrestre (rodoviário, ferroviário e dutoviário) de produtos
perigosos. Após a identificação, deve-se propor ações específicas para a gestão de riscos
desses empreendimentos.
A outra linha de atuação consiste na capacidade de resposta devido à ocorrência do
acidente, como melhorar a preparação e a capacidade de resposta para lidar com
acidentes ambientais, o que pode reduzir significativamente o custo da reabilitação após
a ocorrência do evento. (ADB, 201387).

4.6.7 Plano de contingência
O plano de contingência é elaborado a partir de uma determinada hipótese de
concretização do risco, que contém ações e regras pré-estabelecidas para o
gerenciamento da situação de crise. É um plano coordenado de resposta à seca (ou
cheia) que inclui monitoramento, preparação, resposta e recuperação. Os planos devem
conter regulamentos de contingência para alocação de água que ajude a gerir a escassez
de água durante as secas (UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE
CENTRE,2015).
Os planos de contingência podem também ser aplicados a gestão de riscos associados ao
acidentes ambientais.
As ações apresentadas visam a minimizar os riscos associados à água bruta. Espera-se
com isto que o produto do sistema de recursos hídricos seja água bruta em quantidade e
qualidade no ponto de captação, onde o sistema de abastecimento de água potável (Setor
A CETESB (2009) define acidente ambiental como qualquer evento anormal, indesejado e inesperado,
com potencial para causar danos diretos ou indiretos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a
proteger.
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de saneamento) recebe seu insumo e inicia o processo de conversão de água bruta para
água potável até a entrega ao consumidos final.

4.6.8 Gestão de conflito
O conflito pelo uso da água pode ocorrer em diversas escalas, sejam conflitos entre
usuários da mesma bacia hidrográfica, seja conflito entre bacias doadoras e receptoras,
em caso de transferências de água.
Os conflitos internos na bacia podem ocorrer entre usuários com finalidade de uso
diferente, como abastecimento público e irrigantes, ou pode também ocorrer entre
usuários com a mesma finalidade, por exemplo cidades vizinhas que dependem da
mesma bacia hidrográfica para o abastecimento de seus cidadãos. A segurança hídrica
requer gerenciamento da competição e conflito, dada a amplitude das necessidades
humanas e ambientais que precisam ser atendidas, e considerando que nas áreas urbanas
a água é usada intensivamente, ou as retiradas ou captações crescem rapidamente.
Desta forma, faz-se necessária a capacidade institucional de prevenir e resolver conflitos
e mediar entre as reivindicações concorrentes dos usuários. O processo de mediação e
resolução de conflitos deve se basear em um sistema de regras estabelecidas
previamente e amplamente divulgado na bacia entre os usuários (MASON; CALOW,
2012; BAKKER, 2012). Como exemplo, a França utiliza o mecanismo de “zonas de
rateio de água”, nas quais as regras de alocação de água são previamente definidas
assim como as condições de uso (MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ENERGIE ET DE LA MER, 2009).
No Brasil, têm-se experiências exitosas, como a aplicação do marco regulatório em
bacias críticas pela Agência Nacional de Águas e a alocação de água no Ceará.
Assim, é fundamental a existência de um mecanismo claro para gerir a concorrência
entre os usuários, estabelecendo as prioridades de utilização em função dos interesses
públicos e buscando o equilíbrio com a vocação de desenvolvimento econômico da
região (BAKKER, 2012)
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Ademais, considerando a importância estratégica da água para o desenvolvimento
econômico e social de uma região, e que os conflitos envolvendo água podem
facilmente influenciar outras atividades de cooperação para o desenvolvimento dentro e
para além do setor da água (GTZ, 2010), mecanismos de prevenção e mediação de
conflito pelo uso da água ganham um proporção importante na gestão de riscos para a
segurança hídrica.

4.6.9 Gestão do valor da água bruta
As ações no âmbito de instrumentos econômicos também exercem um papel importante
na consecução dos objetivos para a segurança hídrica. Tradicionalmente o recurso água
é considerado gratuito na sua forma disponível na natureza – água bruta. Os custos
normalmente se relacionam a prestação de serviço de água tratada, que mesmo assim,
possuem mecanismos tarifários que não refletem o real valor do serviço. No Brasil
poucas bacias cobram pela água bruta e os valores cobrados são pequenos em relação a
necessidade das bacias, normalmente expressas nos seus planos de bacia.
Assim mecanismos econômicos com a atribuição do valor real da água podem gerar
incentivo à eficiência de uso, além de possibilitar retornos financeiros que garantam
investimentos em melhoria nos sistemas de água, tratado de maneira abrangente, desde
a água bruta, até a água tratada (ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING, 2010).
A definição do valor da água depende do referencial e local onde será aplicado. Em
bacias com altas demandas de água, valores mais altos, para os grandes usuários,
propiciam inevitavelmente eficiência e a racionalização do uso. Ou seja, deve-se prever
um ajuste de preço para a pressão real sobre recursos hídricos (que muda ao longo do
tempo), que depende da relação entre a oferta e da demanda de água (MINISTÈRE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER, 2009, WHITTINGTON;
SADOFF; ALLAIRE, 2013)
Outra abordagem possível para a valoração da água é associar o valor da água à garantia
requerida pelo usuário. Como já abordado, aumenta-se a segurança (diminui o risco)
mediante investimentos significativos em toda a cadeia de provimento de água – fonte
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de água bruta, infraestrutura de captação, tratamento, distribuição. Assim, um usuário
que deseja maior nível de segurança, deve pagar mais por isso.
Por fim, estão sendo aplicados em alguns lugares do mundo, como na Austrália,
Canadá, Inglaterra e País de Gales, o conceito de mercado de água, ou seja, a alocação
negociável de quotas de água. Na teoria econômica, a alocação negociável de quotas de
água é a ferramenta eficiente para otimizar a produtividade de um volume de água. Os
usuários negociam quotas d’água, que pode acontecer com usuários na mesma bacia e
também entre áreas urbanas e rurais.
Na Austrália, sob a reforma de 2004 dos mercados da água, algumas quotas de água
tiveram de ser reservadas para os ecossistemas. As autoridades públicas têm, desde
então, assumido a responsabilidade de recompra dos volumes necessários para o uso do
ecossistema nos mercados da água.
Os mecanismos econômicos exercem um importante incentivo a racionalização e a
geração de receitas para investimento, mas o mecanismo deve ser inclusivo e
isonômico, para garantir assim o provimento de água em quantidade e qualidade
adequadas também para a população de baixa renda.

4.6.10 Governança para segurança hídrica
Na gestão das águas, o ambiente social, político e organizacional é complexo com
múltiplos atores e com diferentes visões e interesses sobre o problema e as possíveis
soluções. Nas estruturas de governança relacionadas à garantia de água bruta para o
abastecimento de água existem riscos importantes associados, que incluem a formulação
de políticas, a regulação, a prestação de serviços e ao seu controle efetivo ao longo do
tempo dentro de uma estrutura responsável e transparente, que se baseia em uma
significativa participação pública (HOPE; ROUSE, 2013).
Os fatores que influenciam na governança pública são o ambiente Institucional, as
capacidades estatais, os instrumentos de gestão, as relações intergovernamentais e
interação Estado-sociedade.
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Isto posto, a governança para garantia da segurança hídrica deve abordar:
 Relações intergovernamentais
Numerosas organizações governamentais federais, estaduais e municipais têm interesse
e papel regulador relacionados com a água. Responsabilidades compartilhadas e
compartimentadas podem levar a falta de coordenação na tomada de decisões no que diz
respeito à proteção e gestão dos recursos hídricos. Também salienta a importância e as
oportunidades para os níveis de governo trabalharem em conjunto em iniciativas de
gestão da água. Isto posto, meios eficazes de coordenação e colaboração são
fundamentais para abordar a segurança hídrica (UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
LANGUAGE CENTRE) O alcance da segurança hídrica abrange, pelo menos, as áreas
de governo de gestão de recursos hídricos, saneamento ou prestação e serviços de água,
meio ambiente, gestão florestal, e uso e ocupação do solo.
 Ambiente institucional e capacidades estatais
O compartilhamento e a compartimentação de competências relacionadas à gestão das
águas em diversas instituições decorre do arcabouço legal e normativo. Assim, existem
legislações para cada política setorial, que muitas vezes não inter-relaciona em seus
fundamentos e instrumentos, podendo gerar conflito na execução. Outro destaque
importante para a segurança hídrica é a existência de legislação apropriada e de
instituições adequadas (WANG et al., 2016). Legislação adequada pressupõe
instrumentos e mecanismos de gestão apropriados para a regulação do uso, aplicação de
mecanismos econômicos, requisitos e critérios de eficiência de uso, dentre outros.
Além disso, pressupõe regras claras para mediações de conflito e situações de crise. A
operacionalização de uma política adequada de água que garanta a transversalidade e a
efetividade para a segurança hídrica só é possível com capacidade institucional, ou seja,
instituições com capacidade técnica e orçamento apropriado para desempenhar suas
competências (GREY; SADOFF, 2007).
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 Instrumentos de gestão
Os instrumentos de gestão são mecanismos normativos estabelecidos para apoiar a
execução de determinada política pública. Os instrumentos de planejamento são os mais
importantes, porque determinam a diretriz e as metas da política pública.

O

planejamento permite uma concatenação mais precisa e sistematizada das ações,
compatibilizando-as entre si, o que contribui para o processo da coordenação da
execução das decisões referentes àquilo que se pretende fazer no âmbito de uma dada
atividade. O seu objetivo é responder, ou buscar respostas, a propósitos ou aspirações de
incremento na qualidade das políticas desenhadas e implementadas pelo Estado. O
planejamento é um campo multidisciplinar e multissetorial de conhecimentos e práticas,
que, se utilizados de forma adequada, podem proporcionar subsídios importantes aos
processos de tomada de decisão referentes à proposição e gerenciamentos das ações de
governo, contribuindo para melhoria de desempenho na perseguição de objetivos e
metas coletivas.
Desta forma, espera-se que um planejamento de água abrangente e integrado às
diretrizes das políticas públicas correlatas seja uma importante base para a segurança
hídrica em uma bacia hidrográfica.
 Interação estado-sociedade
A interação Estado-sociedade parte do pressuposto de que o fortalecimento de
procedimentos democráticos, em contextos em que operam as instituições públicas,
deve perseguir a aproximação entre as preferências e as necessidades dos cidadãos com
a capacidade dos governos de dar respostas adequadas às expectativas da população.
Neste sentido, instâncias de interlocução entre governo e sociedade devem ser capazes
de captar, de forma institucionalizada, as necessidades e demandas sociais, definir
agendas das gestões de políticas públicas e poderem assim obter os melhores resultados
em benefício da coletividade (SEPLAN-RO, 200488).

Disponível em: <http://www.seplan.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/Conf.%20Cidades/ministerio
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A participação da sociedade em ações públicas é importante para legitimar as decisões e
diretrizes, e assegurar o apoio político necessário à continuidade do desenvolvimento
das ações e para efetiva implementação do que foi planejado para determinada política
pública. Assim, busca-se assegurar que processos de decisão sejam coordenados,
abrangentes e colaborativos para a gestão da água.
Para a segurança hidrica, as estratégias incluem uma gestão integrada que vise a
explicar essa complexidade, considerando os muitos aspectos da gestão da água no
âmbito da legislação, do planejamento, das organizações e órgãos de coordenação
(UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN LANGUAGE CENTRE), bem como a introdução
de novos arranjos institucionais, tais como organizações de bacias hidrográficas para
coordenar os interesses de diferentes setores e unidades administrativas.
Considerando o contexto apresentado nas variáveis de governança, pode-se inferir que
somente uma governança integrada de proteção dos mananciais, que articule e
harmonize os diferentes instrumentos de gestão oriundos de diferentes políticas, poderá
ser capaz de enfrentar esses problemas em áreas densamente urbanizadas. Quando o
manancial de abastecimento de uma determinada cidade se situa na mesma bacia
hidrográfica onde ela se insere, a exemplo da Metrópole de Belo Horizonte, o quadro
institucional mais favorável à segurança hídrica é aquele em que as políticas de gestão
de recursos hídricos se integram às demais, de gestão da cidade, tal como
esquematicamente apresentado na (Figura 14).
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Figura 14 – Políticas urbanas, inclusive de gestão de recursos hídricos
Fonte: a autora

As políticas de gestão de recursos hídricos são dinâmicas e tendem a perder intensidade
institucional à medida que se tornam cada vez mais eficazes e sejam capazes de disparar
ações tempestivas e com a intensidade necessária para se contrapor à ação dos
estressores, isto é, ações que minimizem os riscos à segurança hídrica. Não obstante,
sua influência sobre as instituições intervenientes sempre a colocará como foco da
gestão da cidade, pois é razoável esperar que venha a ser continuamente aprimorada
pela geração e aplicação corretiva e preventiva de dispositivos de minimização dos
riscos à segurança hídrica (Figura 15).
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Figura 15 – Melhoria contínua da política de recursos hídricos
Fonte: a autora

A garantia e o incremento da segurança hídrica são os objetivos finais de qualquer
política de gestão de recursos hídricos (Figura 16).

Figura 16 – Avaliação de risco associada à quantidade e qualidade de água bruta para
abastecimento urbano
Fonte: a autora
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4.7 Serviço de abastecimento de água potável: vulnerabilidade
e adaptação
Como apontado anteriormente, a avaliação de segurança hídrica deste trabalho de tese
se limita às questões da água bruta, envolvendo, de um lado, a gestão dos recursos
hídricos do manancial de abastecimento, no contexto da bacia hidrográfica, e, de outro
lado, o próprio sistema de abastecimento de água potável naquilo que envolve
diretamente a água bruta. Ou seja, a segurança hídrica global do abastecimento urbano
de água, em termos de quantidade e qualidade de água bruta, é resultante da:
 avaliação do nível de segurança da água bruta, cujos conceitos e metodologia
foram apresentados nos subcapítulos precedentes;
 avaliação da vulnerabilidade do sistema de abastecimento de água potável,
objeto deste subcapítulo.

4.7.1 Metodologia de avaliação da vulnerabilidade
A vulnerabilidade de um determinado sistema de abastecimento de água potável perante
a água bruta pode ser avaliada de forma qualitativa, tendo por base a equação
desenvolvida por Yohe e Tol (2002), e adaptada por Engle e Lemos (2007), que parte
do conceito de vulnerabilidade às mudanças climáticas, ou outra ameaça, como
intrinsecamente ligado à capacidade de adaptação (FORMIGA-JOHNSSON, 2013):
V = f {E(AC); S(AC)}
onde:
 V é vulnerabilidade;
 E é o grau de exposição ao estresse;
 S é o grau de sensibilidade ao estresse;
 AC é capacidade da adaptação.

175

(9)

Vulnerabilidade de um sistema (neste caso, o sistema de abastecimento de água
potável) a uma ameaça é, portanto, função do seu grau de exposição e grau de
sensibilidade aos estresses a ele relacionados bem como do nível de capacidade de
adaptação desse sistema a essas mudanças que definem sua integridade funcional e sua
robustez89.
Para os autores, a exposição é vista como a natureza e o grau em que um sistema
experimenta estresses ambientais ou político-sociais, ou seja, diz respeito à natureza,
magnitude, frequência, duração e extensão de um estressor ou ameaça sobre uma
determinada unidade de análise. No presente trabalho, a ameaça ou estressor ao qual o
sistema de abastecimento está exposto refere-se à disponibilidade de água bruta no
ponto de captação de água, no contexto da gestão da bacia hidrográfica, tanto em termos
de quantidade (escassez crônica ou aguda/seca ou excesso/inundação) e qualidade.
A sensibilidade é encarada como o grau em que um sistema é afetado ou como ele vai
responder aos estresses, seja de forma positiva ou negativa. Assim, a sensibilidade de
um sistema, deve ser entendida como uma resultante de um complexo conjunto de interrelações entre condições físicas e sociais ou ainda, como é o caso deste estudo, de
características operacionais dos sistemas de captação, tratamento, distribuição e
consumo que podem ser mais ou menos sensíveis à variação da quantidade e qualidade
das águas do rio, no ponto de captação.
Por sua vez, a literatura teórica identifica várias categorias de determinantes que
influenciam a capacidade de um sistema adaptar-se positivamente a diferentes estresses,
incluindo: recursos econômicos, tecnologia, informação e capacidades, infraestrutura,
instituições e governança.

A adaptação, neste trabalho, refere-se, sobretudo, à

determinadas características do serviço de abastecimento e sua gestão que o permite ser
mais resiliente – e consequentemente menos sensível – à eventuais problemas de
disponibilidade de água bruta (por exemplo, medidas adaptativas de estímulo ao uso
racional, visando a diminuir assim a pressão do consumo urbano sobre o manancial de
abastecimento).

89

Robustez – capacidade de um sistema permanecer inalterado ao sofrer influências externas mutantes.
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Tal como indicado no início deste capítulo, o serviço de abastecimento de água potável
pode ser dividido em quatro componentes:
1) captação da água bruta;
2) tratamento;
3) distribuição;
4) consumo.
Para a avaliação da vulnerabilidade de abastecimento urbano, serão, portanto,
considerados no modelo analítico proposto nesta tese, os componentes ‘sensibilidade’ e
‘adaptação’ dos subsistemas de captação e tratamento de água bruta, bem como a
‘capacidade adaptativa’ dos subsistemas de distribuição e consumo (Figura 17).

Abastecimento de água
potável
ETA YY
Vulnerabilidade do
abastecimento de água
potável

Quantidade e qualidade
de água bruta

Exposição do
abastecimento
de água
potável

Sensibilidade/Adaptação
do sistema de captação e
tratamento
Sistema operacional de
captação (capacidade
adaptativa para estiagem e
inundação)

Tecnologia de tratamento
(capacidade adaptativa à
variação da qualidade de
água bruta)
Sensibilidade/Adaptação
do serviço de água
Sistema de distribuição
(controle de perdas)
Racionalização do uso
(consumidor final)

Mecanismos tarifários
de estímulo ao uso racional

Ponto de captação do sistema de abastecimento no rio XXX
Jusante

Montante

Figura 17 - Modelo analítico de segurança hídrica: vulnerabilidade do sistema de abastecimento de água
potável
Fonte: Formiga-Johsson e Melo (2016)
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4.7.2 Subsistema de captação e tratamento: sensibilidade e
adaptação
Todo e qualquer sistema é projetado para servir, por certo espaço de tempo,
denominado período de projeto. A sensibilidade ou, ao contrário, a adaptação dos
subsistemas de captação, tratamento e distribuição são em grande parte definidas na fase
de projeto.

4.7.2.1 Captação de água bruta
A captação da água bruta se caracteriza por seu tipo e pela distância até o ponto de
tratamento, ambas as características determinantes de dois aspectos:
1) a definição do tipo de captação;
2) a estratégia de adução até o ponto de tratamento.
a) Tipo de captação
A definição do tipo de captação está vinculada a fatores técnicos, políticos e
econômicos e também à definição do manancial. São dois os tipos que podem ser
definidos: a fio d’água ou com reservação de água.
Dentre os fatores técnicos que influenciam a definição do tipo de captação – e, enfim, a
segurança hídrica – estão a topografia da bacia, a disponibilidade de água e o
comportamento sazonal do curso de água. A captação a fio d’água estará sempre mais
vulnerável às variações hidrológicas das estações do ano do que as captações com
reservatórios. A tecnologia empregada para a captação a fio d’água determina sua
eficiência ao longo do tempo, face às variações de nível do curso de água. A definição
do tipo de captação também é afetada por fatores políticos, como, por exemplo, os
interesses particulares de diferentes unidades federadas ou de diferentes proprietários de
terras na bacia do curso de água. Por fim, os fatores econômicos, muitas vezes, são
preponderantes na definição do tipo de captação. Dentre esses, estão o custo das obras,
das desapropriações e da estratégia de adução, discutida à frente.
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b) Garantia de funcionamento
Para diminuir a vulnerabilidade do sistema de captação visando evitar interrupções
imprevistas, deve-se identificar na fase de elaboração do projeto da captação, as
posições do nível mínimo para que a entrada de sucção permaneça sempre afogada e do
nível máximo para que não haja inundações danosas às instalações de captação
(GUIMARÃES, CARVALHO; SILVA, 2007).
É preciso, também, cuidar da estabilidade das estruturas e de sua proteção contra
correntezas e inundações, além de medidas que não permitam obstruções com a entrada
indevida de corpos sólidos (peixes ou resíduos sólidos, por exemplo); esta proteção é
conseguida com emprego de grades, telas ou crivos, conforme for o caso, antecedendo a
entrada da água na canalização (GUIMARÃES, CARVALHO; SILVA, 2007).
c) Estratégia de adução
A indisponibilidade de recursos na bacia em que uma cidade se situa faz com que os
mananciais disponíveis se localizem a distâncias crescentes. Além desse fator, a
estratégia de adução – por gravidade ou recalque – é influenciada pela tecnologia
empregada e pelos custos operacionais associados, assim como pelos custos de
desapropriação das terras pelas quais passará a adutora de água bruta. Há também a ser
considerados os custos diretos de implantação e manutenção da adutora, das linhas de
transmissão de energia e das estações de bombeamento.

4.7.2.2 Tratamento da água bruta
O subsistema de tratamento de água bruta tem que ser capaz de garantir a qualidade e a
quantidade da água potável para atendimento das diferentes demandas da cidade. O
subsistema deve ser suficientemente robusto para absorver variações de qualidade da
água, acidentais ou não. O subsistema de tratamento da água bruta apresenta quatro
aspectos:
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1) definição do tipo de tratamento;
2) localização e segurança da estação de tratamento;
3) determinação da capacidade; e
4) operação da estação de tratamento.
a) Tipo de tratamento
O tipo de tratamento empregado para a água bruta induz os padrões de qualidade da
água potável de abastecimento. A definição do tipo de tratamento está baseada na
qualidade da água bruta e nos limites máximos dos contaminantes remanescentes, para
garantir potabilidade, tal como estabelecido pela legislação (PÁDUA, 2009; HELLER;
PÁDUA, 2006). Os tipos de tratamento mais importantes são a simples desinfecção, o
convencional – gradeamento, floculação, decantação, filtração e desinfecção – e os
tratamentos avançados, que empregam tecnologias como membranas de osmose
reversa e carvão ativado (RITCHER, 2009; PÁDUA, 2009).
b) Localização e segurança da estação
A vulnerabilidade do subsistema depende da escolha da localização da estação de
tratamento. Locais em cotas muito baixas podem estar sujeitos a inundações e o
posicionamento em áreas de influência de outras atividades produtivas, especialmente
daquelas potencialmente poluidoras, pode induzir ao mau funcionamento da estação ou
até mesmo a contaminação da água durante o tratamento. Dispositivos de segurança
insuficientemente projetados, dimensionados ou operados podem comprometer as
funções da estação de tratamento.
c) Capacidade do subsistema de tratamento
Em seu funcionamento ótimo, o subsistema de tratamento produz água potável em
quantidade suficiente para atender à demanda imediata e futura da cidade em um prazo
definido, e apresenta características tais que permitem a sua expansão.
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d) Operação da estação
A operação da estação de tratamento depende da logística planejada para o suprimento
de produtos químicos e serviços de manutenção. A qualidade e a quantidade de água são
fortemente influenciadas pela capacitação do pessoal técnico e gerencial da estação. A
operação é ainda caracterizada pelo projeto da rede de automação e pela capacidade de
resposta a variações de qualidade e quantidade da água, adequada às necessidades da
cidade. Por fim, a estruturação do controle da qualidade da água em suas diversas fases
de tratamento depende da disponibilidade de laboratórios com competência
assegurada.

4.7.2.3 Avaliação qualitativa da sensibilidade e adaptação
Para este trabalho, a sensibilidade dos subsistemas de captação e tratamento é vista
como um componente interno da vulnerabilidade, ou seja, são as propriedades ou
atributos inerentes ao sistema analisado. Estas propriedades indicam de que forma e
intensidade o sistema é afetado, ou seja, de que maneira ele sente a exposição, o que,
por sua vez, depende de sua adaptação, a saber: sistema operacional de captação e
adução (adaptado ou não para eventos de estiagem severa, seca e/ou inundação;
barragens para captação); tecnologia de tratamento (adaptada para qualidade de água em
momentos de extremos hidrológicos ou acidentes ambientais).
Será, portanto, efetuada uma avaliação qualitativa simplificada da vulnerabilidade
mediante definição do nível de sensibilidade – e/ou de adaptação - dos subsistemas de
captação e do tratamento perante sua exposição à quantidade e qualidade de água bruta,
seja a variação do nível do corpo d’água ou ainda a variação da qualidade dos recursos
hídricos do manancial de abastecimento, sobretudo em momentos de eventos adversos
(estiagem/seca, inundação e acidentes ambientais).
Para tanto, propõe-se a aplicação de um questionário junto ao serviço de água e esgoto
(Anexo 1) com o intuito de identificar eventuais paralisações da captação nos últimos
cinco a 10 anos:
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 ocorrência: há registros de paralisação da captação em função de problemas
relacionados à quantidade e qualidade da água bruta? Caso positivo, quando
(mês)?
 intensidade: a paralisação foi total ou parcial?
 duração: quantos dias durou?
 motivo de cada paralisação: dificuldades de captação em função do baixo nível
do rio; qualidade de água decorrente de chuvas Intensas; inundação da estrutura
física de captação e/ou tratamento; poluição acidental de fontes móveis; poluição
acidental de fontes fixas; entre outros.

4.7.3 Subsistema de distribuição e consumo: capacidade
adaptativa
4.7.3.1 Distribuição de água potável
No subsistema de distribuição as vulnerabilidades se traduzem em perdas e em
susceptibilidade à contaminação durante o transporte da água potável. A distribuição
de água potável apresenta os seguintes aspectos:
 configuração da rede de distribuição;
 operação; e
 manutenção.
a) Configuração da rede
A rede de distribuição impacta a segurança hídrica quando não é capaz de garantir o
acesso de todos os cidadãos à água potável, especialmente aqueles que habitam os
extremos ou as cotas mais elevadas da cidade. A configuração da rede inclui a posição
dos reservatórios de água potável, os dispositivos de manobra e derivação, as conexões,
o material e o diâmetro da tubulação, que, em seu conjunto, determinam as pressões e as
vazões disponíveis para o usuário. A configuração da rede também influi na qualidade
da água entregue ao usuário, uma vez que os seus componentes podem falhar por causa
de montagens deficientes ou de durabilidade precária.
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b) Operação
O controle da distribuição de água potável tem o efeito de monitorar a vazão e a
pressão disponíveis nos principais nós da rede, de modo a garantir a resposta em tempo
adequado nos casos de falhas.
c) Manutenção
A manutenção do subsistema de distribuição de água potável provoca impacto na
segurança hídrica ao reduzir as perdas ao mínimo socialmente tolerado. As perdas de
água potável decorrem de defeitos na rede e também da subtração indevida, tanto aquela
originada em ligações clandestinas, quanto na subtração por fraudes de medição. O
impacto provocado pela manutenção depende inversamente da capacidade de resposta e
do grau de controle na operação.

4.7.3.2 O consumo da água potável
Nas cidades brasileiras, as estatísticas disponíveis para o consumo por categoria não são
homogêneas; em uma aproximação possível, o consumo de água potável doméstico
representa, em média, 50% do consumo total do abastecimento urbano (AZEVEDO
NETTO, 2015). Assim, para este trabalho, foi assumido que a análise do consumo
doméstico é capaz de descrever o impacto que o consumo provoca sobre a segurança
hídrica, uma vez que é em percentual a categoria que representa o maior percentual
individual.
O consumo indiscriminado e irracional da água potável afeta a segurança hídrica
porque provoca o aumento excessivo da demanda. A demanda aumentada provém do
costume, da aprovação social do desperdício e do uso de equipamentos domésticos e
sanitários tecnologicamente ultrapassados. Três aspectos do consumo provocam
impacto sobre a segurança hídrica:
1) uso doméstico;
2) medição;
3) tarifação.
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a) Uso doméstico
Nas cidades brasileiras o uso de água potável para fins domésticos é intenso. A
frequência de banhos diários dos brasileiros é, em muitos casos, o dobro ou mais
daquela com que se banham outros povos (EUROMONITOR, 201590). O consumo de
água potável para fins de higiene pessoal, esgotamento sanitário, preparo de alimentos e
lavagem de utensílios e roupas, é exagerado pela tradição e pelos costumes sociais. O
uso frequente de água potável para lavagem de bens de difícil aquisição, como
automóveis e casas, é socialmente valorizado.
b) Medição
A crescente verticalização das cidades e a medição agregada, não discriminada, em
instalações prediais multifamiliares provoca o consumo descuidado, o que provoca
impactos na segurança hídrica, uma vez que não favorece o uso racional da água
potável.
c) Tarifação
Em cima da influência do uso exagerado e da medição indiscriminada, a tarifação da
água potável nas cidades brasileiras impacta a segurança hídrica, uma vez que não é
capaz de expressar valores reais da água e, além disso, há, no Brasil, discrepantes
diferenciações por faixas de consumo e por categoria. Além disso, as tarifas cobradas
expressam somente o custo do tratamento e distribuição da água, não sendo
considerados os custos, cada vez mais elevados, envolvidos na proteção dos mananciais.

4.7.3.3 Avaliação qualitativa da capacidade adaptativa
A avaliação qualitativa da capacidade adaptativa do subsistema de distribuição se
concentrará nas perdas físicas. Ressalte-se que comumente os sistemas de distribuição
de cidades de grande porte e metrópoles, a exemplo da RMBH, compreendem vários
sistemas de captação e tratamento que são integrados na distribuição. Nesses casos, a
avaliação deve ser feita para todo o sistema integrado:
Disponível em: <http://www.euromonitor.com/bath-and-shower-in-brazil/report>. Acesso em: 15 maio
2016.
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 qual é o percentual declarado, e eventualmente estimado por outras fontes, das
perdas físicas do sistema de distribuição?
 o quanto seria razoável ter como meta de redução de perdas nos próximos 5, 10
ou 20 anos?
 o

quanto

essas

reduções

representariam

em

termos

de

vazão

e,

consequentemente, em termos de ampliação do abastecimento urbano ou de
redução da pressão sobre o manancial de abastecimento?
 quais são as metas de redução de perda da concessionária de água e os
programas correspondentes? Quais são os resultados observados até o presente?
Ressalte-se, por fim, que não há consenso sobre o alcance e o limite do sistema de
gestão de recursos hídricos sobre o usuário “sistema de abastecimento urbano”
(ACSERALD, 2013): até onde a gestão de recursos hídricos pode intervir sobre o
processo interno do prestador do serviço de água (neste caso, perdas de distribuição e
comportamento do consumidor final)? Tal como Acserald (2013) e Acserald, FormigaJohnsson e Azevedo (2015), este trabalho defende uma maior intervenção da gestão de
recursos hídricos sobre os serviços de água, em questões como essa, em regiões com
crescente escassez crônica quali-quantitativa, de modo a sinalizar que a água tratada não
pode ser utilizada de forma insustentável pelo operador nem pelo usuário final.

185

5 CONTEXTO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE
ESTUDO
O modelo analítico de segurança hídrica, proposto no Capítulo 4 será aplicado ao estudo
de caso desta Tese de Doutoramento: o Sistema de abastecimento do rio das Velhas na
RMBH.
Sua escolha como estudo de caso deve-se, em primeiro lugar, à impossibilidade de
realizar um estudo tão amplo e extenso compreendendo seis sistemas distintos da
RMBH. Em seguida, a escolha do Sistema rio das Velhas deve-se por ser o segundo
maior de um conjunto de seis sistemas de abastecimento da RMBH, sendo a maior
captação individual responsável pelo atendimento de aproximadamente 41% da
população metropolitana. Além disso, o Sistema do rio das Velhas foi selecionado
pelos seguintes fatores:
 é responsável por aproximadamente 80% do abastecimento da capital (PSB-BH,
201491);
 a condição de captação a fio d’água aumenta a sua vulnerabilidade, uma vez que
está mais susceptível a variações, tanto na quantidade, quanto da qualidade das
águas;
 possui a maior bacia de contribuição a montante do ponto de captação.
Estes fatores combinados indicam que a captação do rio das Velhas, entre os Sistemas
da RMBH, é onde devem ser priorizadas ações para o aumento da segurança hídrica de
toda RMBH, o que será testado no estudo de caso. Ressalte-se que, ao contrário de
outras regiões metropolitanas do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, e muitas
outras.), a bacia do rio das Velhas – e os demais mananciais de abastecimento - se
situam no próprio território da RMBH. Daí, a pertinência e a importância de situar o
estudo de caso no contexto metropolitano. Portanto, neste capítulo será apresentado um
diagnóstico amplo da região metropolitana, dos Sistemas de abastecimento da RMBH,
no qual o Sistema rio das Velhas se insere, bem como a caracterização da crise hídrica
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Disponível em: < http://psbbh.com.br/noticias/balanco-2014/>. Acesso em: 16 jun. 2016
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que comprometeu o Sistema de abastecimento no ano de 2014, seguida de uma breve
caracterização da bacia do rio das Velhas.

5.1 O contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte
A RMBH, terceira maior do país, é composta por 34 municípios (Quadro 20) com
extensão territorial de 9.460 km2, aproximadamente 1,6% do território estadual. Em sua
criação, em 1973, a RMBH era composta por 14 municípios. A população da região é
cinco milhões de habitantes, cerca de 26% da população do estado de Minas Gerais,
com PIB de 56,8 milhões que corresponde 40% do total do estado (Figura 18).
Quadro 20 – Municípios da RMBH
Municípios da RMBH: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco,
Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas,
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União,
Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia,
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas, Vespasiano .
Fonte: Agência RMBH (2016)92

Disponível em: <http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/institucional/rmbh-e-colar-metropolitano>.
Acesso em: 15 ago. 2016
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Figura 18 – Mapa da RMBH
Fonte: Agência RMBH (2016)

A população da RMBH tem crescido conforme apresentado na Figura 19. Pode-se
perceber que há um aumento mais expressivo da população nas áreas periféricas e
estabilização da taxa de crescimento da população em Belo Horizonte, o que corrobora
a afirmação de Souza e Brito (2006). Constata-se, ainda, que as populações de Belo
Horizonte, Betim e Contagem equivale a aproximadamente 68% da população da
RMBH (Figura 19).
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Figura 19 – Comportamento populacional da RMBH
Fonte: a autora, baseada em IBGE (2016)

No quesito social, o IDH de Belo Horizonte era 0,774 em 2010, o que eleva a faixa de
Desenvolvimento Humano na RMBH (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que
mais contribui para o IDHM é a longevidade, com índice de 0,849, seguida de renda,
com índice de 0,788, e de educação, com índice de 0,694 (FJP, 201693).
A renda per capita média da RMBH cresceu 37,9% de 2000 a 2010, passando de R$
782,97 para R$ 1.079,91. A taxa média anual de crescimento foi de 3,27%, neste
período. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita
inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 15,38%, em 2000, para
5,58%, em 2010.
O aumento da renda foi um dos fatores que diminuiu as desigualdades sociais nesta
região, comprovada pela evolução do Índice de Gini94, que passou de 0,61, em 2000,
para 0,59, em 201095.
Disponível em: < http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/banco-de-noticias>. Acesso em: 15 ago. 2016
Índice de Gini é um indicador utilizado para medir o grau de concentração de renda. Aponta a diferença
entre os extremos de renda. Numericamente, varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 0 (zero) maior a
igualdade.
95
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/
2013/pt/perfil _rm/belo-horizonte>. Acesso em: 08 mar. 2016
93
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189

O perfil econômico da região é preponderantemente baseado em comércio e serviços,
seguido pelo setor industrial. A Tabela 11 apresenta a divisão do PIB no ano de 2013
por setor. Há uma distribuição desigual do PIB na RMBH, com destaque de igual forma
àquela apresentada para a população, a Belo Horizonte, Betim e Contagem, que
correspondem a 81,5% do PIB da RMBH (Figura 20).
Tabela 11 – Contribuição por setor do PIB na RMBH - 2013
Contribuição do PIB Produto Interno Bruto a preços correntes (1 000 R$) Contribuição
por setor
2010
2011
2012
2013
no PIB Total
(2013)
Minas Gerais
351.133.915 400.049.756 441.662.103 486.954.892
Agropecuária
274.410
293.710
316.569
360.214
0,2%
Indústria
35.798.252 39.361.155 39.622.264 43.305.693
26,1%
Bens e Serviços
68.628.778 75.075.890 86.909.668 97.004.614
58,5%
Impostos
20.826.163 22.731.724 24.468.102 25.139.406
15,2%
125.527.603 137.462.480 151.316.604 165.809.926
100%
Total RMBH
Fonte: Agência RMBH (2016)

Figura 20 – Evolução temporal do PIB na RMBH (destaque Belo Horizonte, Contagem e Betim)
Fonte: a autora, baseada em IBGE (2016)

Ainda no desenvolvimento da economia, destaca-se o setor minerário representativo de
Minas Gerais, assim como desta região, a qual conta com a presença do quadrilátero
ferrífero na porção sul da RMBH, a província mineral mais importante do Sudeste do
Brasil. O conjunto de municípios produtores de minério de ferro em Minas Gerais
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participa, em média, com 13,1% do PIB do estado. Em Minas Gerais, a indústria
extrativa mineral (sem petróleo e gás natural) respondeu por 24,4% de toda a Indústria e
8% de todo o PIB do estado em 2011.
A mineração a base da economia de vários dos municípios no vetor sul da RMBH. Dos
34 municípios que compõem a RMBH, 27 receberam aproximadamente 20% da
CFEM96 arrecadada no estado em 2015. Destaque é dado aos municípios de Nova Lima,
Itabirito e Ouro Preto que estão entre as sete cidades que mais arrecadam, conforme
Tabela 12 (DNPM, 201697).
Tabela 12 – Arrecadação de CFEM nos sete municípios que mais arrecadaram em 2015
Maiores Arrecadadores em 2015
Municípios
MARIANA - MG
NOVA LIMA - MG
CONGONHAS - MG
ITABIRA - MG
ITABIRITO - MG
SÃO GONÇALO DO RIO
ABAIXO - MG
OURO PRETO - MG

Fonte: DNPM (2016)

Qtde
Títulos

Valor

4
5
6
2
7

%
Recolhimento
CFEM
CFEM
5.070.583.585,78 104.341.384,03
2,05%
4.982.293.133,97 81.306.052,22
1,63%
3.845.353.091,32 65.392.943,08
1,70%
3.325.920.972,99 59.528.375,75
1,78%
2.966.770.935,75 52.273.193,20
1,76%

1

2.657.620.536,93 46.881.935,12

1,76%

4

1.926.480.149,08 44.327.214,91

2,30%

Operação

Recolhimento

Neste contexto socioeconômico apresentado, o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado (PDDI) da RMBH constata que o conjunto de estudos setoriais elaborados
como base do PDDI apontou as seguintes tendências gerais para a dinâmica territorial
da RMBH em curso: recrudescimento das desigualdades socioespaciais e do modelo
centro-periferia de estruturação territorial; grande estoque de lotes vagos por toda a
RMBH e em áreas periféricas mal dotadas de infraestrutura e equipamentos urbanos;
adensamento e verticalização excessivos em áreas de maior valorização imobiliária com
agravamento dos impactos no trânsito e das condições ambientais e paisagísticas;
agravamento dos conflitos entre os diversos usos do solo, como parcelamento do solo,
A CFEM, estabelecida pela Constituição de 1988, em seu Art. 20, § 1º, é devida aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos da administração da União, como contraprestação pela
utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios.
97
Disponível: <https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem.aspx>.
Acesso: 18 abr. 2016
96
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usos rurais, mineração, habitação, preservação de mananciais, destinação final de
resíduos sólidos, e áreas de preservação permanentes; manutenção da excessiva
concentração da oferta de serviços públicos e privados no núcleo central de Belo
Horizonte; expansão da exploração minerária e dos setores metalúrgico e siderúrgico na
RMBH e no seu entorno, com impactos ambientais consideráveis; tendência de
manutenção dos investimentos privados nos municípios já dotados de infraestrutura ou
com base de recursos naturais exploráveis (PDDI, 201198).
As questões ambientais e de recursos hídricos são abordadas em três dos quatro eixos
do PDDI. No eixo seguridade, é dado destaque aos crescentes riscos ambientais
impulsionados pelo modelo de desenvolvimento urbano e as tendências avaliadas e
indica-se, portanto, a necessidade da identificação de vulnerabilidades a riscos
ambientais e proposição de instrumentos para a gestão dos riscos. No eixo urbanidade, o
tema meio ambiente é tangenciado ao abordar o paisagismo urbano.
O eixo sustentabilidade inicia a apresentação do contexto, discorrendo sobre o desafio
de propor políticas que lidem com os “problemas e desequilíbrios acumulados ao longo
da história da região” e se prepare para o cenário futuro. Este eixo abrange políticas que
incluem questões ambientais críticas – relacionadas aos recursos hídricos, à necessidade
de estabelecimento de áreas de preservação e recuperação, à gestão dos resíduos sólidos,
ao saneamento, à necessidade identificação e pagamento dos serviços ambientais
providos nos diversos municípios da RMBH.
Neste eixo, um tratamento específico é dado ao setor minero metalúrgico que representa
oportunidades econômicas importantes para a região, entretanto os impactos sobre os
recursos naturais - sua biodiversidade, sua água, suas amenidades paisagísticas e
culturais – devem ser consideradas (PDDI, 2011). Tema central do PDDI para o
objetivo deste trabalho é o item política metropolitana integrada de gestão, proteção e
recuperação dos recursos hídricos assim contextualizado no texto do plano:
O acelerado avanço em direção a um quadro de escassez dos recursos
hídricos exige, do poder público e da sociedade em geral, uma adequada
gestão desses recursos, de mododescentralizado e participativo, a fim de
Disponível em: < www.PDDI.PDDI.VIConf.Mun.Educacao.PBH2012%20(1).pdf>. Acesso em: 04
jun. 2016
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garantir seu acesso a todos e manter a disponibilidade para as gerações
futuras em termos de quantidade e qualidade. A crescente utilização da água
tem ocorrido como um complexo processo sem controle adequado, posto que
interesses individuais, setoriais e de coletividades têm se sobreposto às
necessidades de equilíbrio dos sistemas hídricos. A falta ou deficiências de
políticas públicas integradas no campo ambiental, bem como seu
monitoramento e fiscalização, têm facilitado os conhecidos processos de
superexploração de mananciais hídricos, o desperdício de água e o
lançamento de efluentes não tratados nos cursos d’água. A remoção
inadequada da cobertura vegetal e a exposição do solo aos processos de
erosão acelerada têm levado ao assoreamento de quase todos os grandes rios
do país. Todos estes impactos têm contribuído para o quadro de crescente
escassez de água e redução do seu acesso em escala global.

Os 34 municípios da RMBH abrangem três bacias hidrográficas: bacia do rio das Velhas,
bacia do rio Paraopeba e bacia do rio Pará, todas sub-bacias do rio São Francisco. Da área
total da RMBH, dada pela soma dos territórios dos municípios metropolitanos, quase 60%
dessa área corresponde à bacia do rio das Velhas; aproximadamente 34,5% abrangem a
bacia do Paraopeba; e os restantes 5,5% correspondem à área da bacia do rio Pará. Além
disso, os principais sistemas de abastecimento localizam-se nas bacias do rio das Velhas e
Paraopeba, que serão descritas em detalhe a seguir. O PDDI afirma que a RMBH

apresenta especificidades que a constituem como um território prioritário para a gestão e
a proteção dos recursos hídricos, assim como para a recuperação de áreas e cursos
d’água degradados. E diagnostica que as principais fontes de pressão sobre os recursos
hídricos são a demanda de água para abastecimento doméstico, industrial e agrícola, a
poluição pontual, que tem como origem esgotos domésticos lançados sem tratamento, a
poluição industrial e da mineração, e a poluição difusa, originada em áreas urbanas,
áreas agrícolas e na indústria. Com isso são propostos três programas:
 Programa de Estímulo à Gestão Integrada de Recursos Hídricos;
 Programa de Proteção e Recuperação dos Recursos Hídricos Metropolitanos;
 Programa de Difusão de Técnicas e Tecnologias Voltadas à Melhoria da
Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos
Outro subtema do eixo sustentabilidade é o saneamento básico, no qual é apresentado
um cenário desigual quanto ao atendimento de saneamento nos municípios da RMBH.
Os índices de provimento de água são significativamente superiores aos índices de
cobertura de esgotamento sanitário, entretanto com altos índices de perdas nos sistemas
de distribuição da água tratada. Esta realidade potencializa a degradação da qualidade
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das águas nas bacias que compõem a RMBH, além de que grandes perdas no sistema
aumentam a pressão sobre a água bruta.
Complementarmente, é evidenciada a deficiência no sistema de drenagem pluvial
urbana que, conforme o plano (PDDI, 2011), em grande parte, “encontram-se na origem
dos principais problemas identificados nesse setor: ocorrências frequentes de
inundações, processos intensos de erosão urbana, poluição dos meios receptores por
fontes difusas e concentradas, sobretudo pelo lançamento de esgotos coletados não
tratados”. Destacados os programas com relação com os objetivos deste trabalho deste
subtema.
 Programa de Universalização do Atendimento pelos Serviços de Saneamento
Básico; Programa de Proteção de Mananciais Prioritários para Fins de
Abastecimento de Água;
 Programa de Economia de Água e de Energia;


Programa de Manejo de Águas Pluviais e Gestão do Risco de Inundações;



Programa de Recuperação Ambiental de Bacias Urbanas.

Quanto à recuperação e à conservação de áreas prioritárias, o plano indica a necessidade
de considerar a economia com um “subsistema aberto” no ecossistema, considerando as
potencialidades econômicas da RMBH, que são, em sua maioria, baseadas na
exploração de recursos naturais. Desta forma, aponta-se para programas de recuperação
de área em horizontes de médio e longo prazos, com as seguintes proposições:
 Programa Metropolitano de Áreas Protegidas;
 Programa de Proteção dos Mananciais da RMBH;
 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
 Programa de Gestão do Risco Ambiental em APPs;
 Programa de Arborização de Vias e Espaços Públicos
Por fim, no eixo sustentabilidade, é proposta uma política de valoração de serviços
ambientais com pagamento por serviços ambientais, remuneração financeira em favor
daquele que exerce práticas para manutenção de relações ecossistêmicas:
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 Programa de Resíduos Sólidos (Pagamento por Serviços Ambientais - PSA
Urbano);
 Programa IPTU Ecológico;
 Programa IPVA Ecológico;
 Programa Água – Recursos Hídricos;
 Programa Absorção De Carbono;
 Programa Biodiversidade;
 Programa Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM).
Da análise da abordagem do PDDI em relação ao meio ambiente e à água pode-se
perceber que os problemas e desafios enfrentados na RMBH são significativos, e que os
planos os reconhece como centrais para o desenvolvimento da RMBH. Grande parte dos
problemas abordados é fator de pressão à segurança hídrica, objeto deste estudo. Os
vários programas propostos, coadunam com aqueles propostos neste trabalho para
garantia da segurança hídrica. Entretanto, o plano não aborda o tema segurança hídrica
de maneira explicita, nem tanto as questões de abastecimento da RMBH com a
profundidade requerida e na proporção que o problema se apresenta para a
sustentabilidade da região, do ponto de vista social, ambiental e econômico.

5.2 Capacidade de gestão - organização institucional
A garantia da segurança hídrica, conforme amplamente abordado na revisão da
literatura, depende de equilíbrio entre capacidades institucionais e técnicas, inclusive a
infraestrutura (ONU, 2012; GWP, 2010; OCDE/GWP, 2015). Neste contexto, faz
sentido apresentar a organização institucional da área de estudo, considerando,
sobretudo a legislação base do marco legal, as instituições com competências
intervenientes e os instrumentos de planejamento. Esta avaliação será realizada para as
políticas públicas diretamente intervenientes na política de água: meio ambiente,
saneamento e uso e ocupação.
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5.2.1 Legislação e instrumentos de planejamento
Neste item, serão apresentadas as principais legislações que intervêm na segurança
hídrica, conforme suas competências e os respectivos instrumentos de gestão de
planejamento. Ao final, será apresentado um quadro resumo dos instrumentos de
planejamento, as instituições que operam e o seus status na RMBH.
A estrutura normativa estabelecida pela legislação pode propiciar ou não a necessária
regulação dos fatores intervenientes na segurança hídrica. Já os instrumentos de
planejamento desempenham um papel fundamental, pois são eles que garantem a
integração e a compatibilidade das políticas públicas setoriais desde sua concepção até a
execução. O planejamento permite uma concatenação mais precisa e sistematizada das
ações, compatibilizando-as entre si, o que contribui para o processo da coordenação da
execução das decisões referentes àquilo que se pretende fazer no âmbito de uma dada
atividade.
Para a gestão de recursos hídricos, O art. 21, XIX da CF/88 prevê expressamente a
instituição de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (BRASIL,
1988). A Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997 institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cujo espelho em Minas Gerais é a Lei nº 13.199 de 1999 (MINAS GERAIS,
1999), e tem como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações acesso ao recurso
hídrico em quantidade e qualidade compatíveis aos diversos usos a que se destina. Em
suas diretrizes é salientada a necessária integração com outras políticas públicas
setoriais, considerando que os objetivos propostos pelas políticas de água não se
alcançam sem esta integração.
As diretrizes gerais de ação para implementação do gerenciamento de recursos hídricos
preveem a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas,
demográficas, econômicas e culturais das diversas regiões do país; a integração da
gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, a articulação com a gestão de uso
do solo; e a articulação do planejamento de recursos hídricos com o de setores usuários
e com o planejamento regional, estadual e nacional.
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Para materializar os fundamentos, a lei define seis instrumentos de gestão, os
instrumentos são complementares entre si e é de se esperar que a gestão atinja sua
eficiência máxima com a implantação de todos eles. Entretanto os instrumentos de
planejamento ganham relevância entre os demais por serem eles responsáveis pelas
diretrizes aos demais instrumentos.
Os instrumentos de planejamento da lei de recursos hídricos são os planos diretores de
recursos hídricos de bacias hidrográficas que deve contemplar diretrizes e critérios para
o gerenciamento, assim como fundamentar e orientar a implementação de programas e
projetos na bacia para o atendimento de metas previstas.
E, o enquadramento dos corpos d’água configura um importante instrumento de
planejamento no quesito qualidade e de articulação entre as políticas de águas e meio
ambiente. O enquadramento define metas de qualidade a serem atingidas em função dos
usos preponderantes dos corpos d’água, considerando a viabilidade técnica e
econômica, e é seguido de um plano de efetivação do mesmo, com metas intermediárias
para atendimento à meta final.
Assim, o plano de bacia integrado ao enquadramento dos corpos de água constitui o
instrumento de planejamento da política das águas. No disciplinamento normativo, seu
conteúdo deve levar em consideração a interface com as demais políticas públicas que
podem interferir nos resultados propostos. Entretanto, a prática tem demonstrado a falta
de capacidade dos planos de recursos hídricos em criar mecanismos práticos de
articulação, no âmbito técnico e institucional, para viabilizar ações que propiciem a
quantidade e a qualidade de água para atendimento de usos múltiplos, cuja
consequência é a não implementação dos mesmos.
Relatados pontos relevantes da Lei das Águas, o Quadro 21 apresenta as principais
legislações intervenientes no tema central deste trabalho e pretende, assim, sistematizar
o entendimento de como elas se complementam ou concorrem entre si, favorecem ou
não a necessária integração das políticas setoriais no território para a garantia da
segurança hídrica.
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O Quadro 22 avalia a relação dos instrumentos de planejamento das políticas setoriais e
os instrumentos estabelecidos pela lei de recursos hídricos, o plano de bacia e o
enquadramento de corpos de água, conforme apresentado.
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Quadro 21 – Legislações de políticas públicas intervenientes a uma política de segurança hídrica
Política setorial
Política Nacional
de Meio Ambiente

Estabelece critérios
para o Zoneamento
Ecológico e
Econômico (ZEE)

Código Florestal

Lei
Destaques para a segurança hídrica e gestão de recursos hídricos
Lei nº 6.938, de Tem como princípio a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, tendo em vista que o
31 de agosto de meio ambiente é um patrimônio público sujeito ao uso coletivo. A operacionalização da Política Nacional do
1981
Meio Ambiente se dá por 12 instrumentos. Vale aqui ressaltar a avaliação de impacto e o licenciamento
ambiental que exercem um importante papel de controle do comprometimento da qualidade ambiental do
território. Do ponto de vista do planejamento, o zoneamento ambiental é instrumento central e será destacado
por sua legislação própria.
Decreto nº 4.297, O art. 2o desta norma define o ZEE como sendo um instrumento de organização do território, que
de 10 de julho de obrigatoriamente deve ser seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas ou privadas. Este
2002
instrumento estabelece medidas e padrões a fim de se assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos
e do solo, assim como a preservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a
qualidade de vida da sociedade.
O objetivo legal do ZEE é organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto
a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais. Criando,
para tal objetivo, um cenário propício ao desenvolvimento econômico, compatibilizado com proteção de
recursos naturais, princípios estes que norteiam a definição de sustentabilidade ecológica, econômica e
social. Do ponto de vista conceitual, o ZEE é um instrumento articulador da gestão do território com vistas à
sustentabilidade dos recursos naturais.
Lei nº 12.651 de No capítulo de definições aborda o conceito de área verde urbana como sendo espaços, públicos ou privados,
25 de maio de com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor,
2012
nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias,
destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais.
A referida lei apresenta linhas de integração com a política de recursos hídricos especialmente no art. 14 que
determina que a localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em consideração o plano
de bacia hidrográfica. Adicionalmente no art. 61 indica que em bacias hidrográficas consideradas críticas,
conforme previsto em legislação específica, o Chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer
metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas em condições
normais, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio
Ambiente.
Por fim no art. 66 define que para áreas de compensação deverá favorecer, entre outros, a recuperação de
bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de
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Política setorial

Política de
Saneamento

Estatuto das
Cidades
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Lei

Destaques para a segurança hídrica e gestão de recursos hídricos
grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçadas.
O novo código florestal abordou no seu conteúdo o conceito de integração água e floresta e apresentou
mecanismos práticos desta integração, como a locação da reserva legal observando os planos de recursos
hídricos e a possibilidade que, por ato do chefe do executivo, bacias críticas tenham condições especiais de
preservação. A cobertura vegetal de uma bacia influencia diretamente na garantia de provimento de água em
quantidade e qualidade para os diversos usos na medida em que aumenta a capacidade de infiltração da água
no solo, protege o solo de um processo de exposição e erosão que impacta os rios e funciona como barreira
natural a outros agentes contaminantes do rio. Esta abordagem tem sido observada na literatura
internacional, nomeada Infraestrutura verde (EPA, 201699).
Importante registrar também que o próprio regime jurídico das áreas de preservação permanente possui
relação com garantia quali-quantitativa dos recursos hídricos, ocupação urbana adequada e saneamento. Isto
porque tratam-se de áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Lei nº 11.445 de 5 Cabe ressaltar que a Política Nacional de Saneamento Ambiental prevê a necessária integração com a gestão
de janeiro de 2007 de recursos hídricos além de outras políticas no espaço urbano e regional e define no seu art 4 o que a gestão
dos recursos hídricos não integra os serviços de saneamento básico, cabendo a articulação para integração de
duas políticas postas. A lei traz o plano de saneamento como o instrumento de planejamento e preconiza que
estes deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.
O setor de saneamento é um usuário importante do sistema de recursos hídricos. A captação para
abastecimento público e o lançamento de efluentes domésticos são usos do setor de saneamento que tem
significativa importância para a avaliação da gestão integrada de águas em áreas urbanas com vistas à
garantia dos usos múltiplos. O abastecimento humano, como prioridade estabelecida em Lei, é um dos
grandes desafios nos grandes centros urbanos com uma população e consequente demanda crescentes.
Atualmente, no Brasil, o lançamento de efluentes domésticos, sem o devido tratamento, é um dos principais
responsáveis pela poluição das águas urbanas, cuja consequência é a indisponibilidade dos recursos hídricos
no território para os usos múltiplos. Por fim, de maneira análoga à gestão das águas no Brasil, a política de
saneamento tem como base a participação e controle social em sua elaboração e execução.
Lei nº 10.257 de No campo da política urbana a CF/88 dispõe como competência da União instituir diretrizes para o
2001
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos (art. 21, XX)
qualificando o plano diretor como o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão

Disponível em: <https://www.epa.gov/green-infrastructure>. Acesso em: 06 mar. 2016
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Política setorial

Lei

Destaques para a segurança hídrica e gestão de recursos hídricos
urbanas. O art. 182 estabelece que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O Estatuto das Cidades, vem
regulamentar esses dispositivos.
O plano diretor deve ser um instrumento indutor do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, que
visa, ainda, regular a função social da cidade e da propriedade urbana, buscando construir um outro modo de
organizar a produção e o território, no âmbito da integração de políticas públicas e da articulação com as
políticas urbanas, compatível com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Segundo o Ministério das Cidades e CONFEA (BRASIL, 2005), a atividade de construir e elaborar o plano
diretor da cada cidade deve servir para incentivar os municípios a avaliar e implantar todo o sistema de
planejamento municipal. Este planejamento implica atualizar e compatibilizar cadastros e integrar políticas
setoriais.
No contexto do plano diretor como instrumento de planejamento urbano, as questões ambientais estão
fortemente presentes, pois as pressões exercidas por áreas urbanas, sobretudo em grandes conglomerados
urbanos, sobre o meio ambiente são pressões de demanda por água, solo e fontes de energia bem como
pressões relacionadas à absorção de resíduos e a alterações físicas, químicas e biológicas de processos
naturais geradas pela atividade humana. Como consequências destas pressões, surgem conflitos pelo uso dos
recursos hídricos, pelo uso do solo, que, muitas vezes, não estão restritos ao município onde a intervenção é
realizada, ou onde a demanda é percebida, mas se estende à região de influência da cidade e à bacia
hidrográfica na qual esta se insere.

Fonte: a autora

Quadro 22 – Caracterização dos instrumentos de gestão de planejamento
Instrumento

Descrição

Origem

Unidade
territorial de
aplicação

Plano diretor
de recursos
hídricos

Plano elaborado considerando
um diagnóstico
da
bacia
hidrográfica
e
definindo-se
programas e projetos para
melhoria da disponibilidade e
qualidade das águas

Lei nº
9433/97

Bacia
hidrográfica
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Importância do instrumento
para a gestão das águas no meio
urbano
Identificar a situação do uso de
recursos hídricos na bacia e
Definição de planos e projetos
estabelecer critérios de uso em
para a garantia da disponibilidade
situações de normalidade e
hídrica para os usos múltiplos a
contingenciais. Estabelecer áreas
que a água se destina.
prioritárias de conversação para
corpos de água superficiais ou
Importância

Instrumento

Descrição

Origem

Unidade
territorial de
aplicação

Importância

Enquadramento
dos corpos
d’água

Definição
de
classes
de
qualidade em função dos usos
preponderantes,
definindo-se
metas intermediárias e finais.

Lei nº
9433/97

Bacia
hidrográfica

Fomenta à promoção de ações
permanentes de melhoria de
qualidade da água em função dos
usos

Zoneamento
ecológico e
econômico

Instrumento de organização do
território que estabelece medidas
e padrões de proteção ambiental
destinados
a
assegurar
a
qualidade
ambiental,
dos
recursos hídricos e do solo e a
conservação da biodiversidade,
garantindo o desenvolvimento
sustentável e a melhoria das
condições de vida da população.

Não há
previsão legal

Assegurar a proteção ambiental
no território de abrangência em
todos os elementos a que o meio
ambiente se refere, água, solo,
biodiversidade, promovendo uma
visão sistêmica do ambiente no
território.

Plano de
Manejo
Unidades de
Conservação
(UC)

Plano de
saneamento
100

Estabelece as normas, restrições
para o uso, ações a serem
desenvolvidas e manejo dos
recursos naturais da UC, seu
entorno e, quando for o caso, os
corredores ecológicos.

Plano
baseado
em
um
diagnóstico e definição de metas

Lei nº
6.938/81

Lei nº
9984/2000
e Decreto
nº 4.340/
2002

Unidade de
conservação

Lei nº
11.445/07

Engloba
integralmente

Tem como objetivo minimizar os
impactos negativos sobre a UC,
garantir a manutenção dos
processos ecológicos e prevenir a
simplificação
dos
sistemas
naturais. Uma das ferramentas
mais importantes do plano de
manejo é o zoneamento da UC,
que a organiza espacialmente em
zonas sob diferentes graus de
proteção e regras de uso
(BRASIL, 2016100)
Define
ações
para
a
universalização do serviço de

Importância do instrumento
para a gestão das águas no meio
urbano
subterrâneos.
Promover a melhoria da qualidade
das águas nos rios urbanos por
meio de estabelecimento de metas
de qualidade, em função dos usos
preponderantes.
Promover a integração da água
com os outros elementos que
compõem o ambiente, além da
integração com outras políticas
correlatas. A aplicação deste
instrumento em ambientes urbanos
e com a visão integrada do
território regional levaria a uma
gestão das águas mais eficaz no
ambiente urbano.

Conservação de áreas
para a proteção
hidrográfica, como
nascentes, recarga de
mananciais.

importantes
da bacia
áreas de
aquíferos e

O plano de saneamento impacta
profundamente a gestão das águas

Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/06/ministerio-do-meio-ambiente-atualiza-lista-de-areas-com-prioridade-de-conservacao> Acesso em: 15 ago. 2016.
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Instrumento

Descrição

Origem

de curto, médio e longo prazos
para universalização dos serviços
de saneamento

Plano diretor
municipal

Fonte: a autora

Instrumento de planejamento
urbano que aborda a distribuição
territorial urbana da população e
das atividades econômicas, a
complementaridade
entre
ambiente urbano e rural,
garantindo assim o direito a
cidades sustentáveis, entendido
como o direito à terra urbana, à
moradia,
ao
saneamento
ambiental,
à
infraestrutura
urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e as
futuras gerações

Lei nº
10.257/01

Unidade
territorial de
aplicação
o território do
ente da
Federação que
o elaborou

Município
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Importância
saneamento,
promovendo
a
melhoria da qualidade de vida da
população, seja do ponto de vista
ambiental, seja do ponto de vista
de saúde pública.

No ambiente municipal, este
instrumento
traz,
conceitualmente, uma abordagem
interdisciplinar
de
questões
urbanas. Pretende promover uma
gestão do solo sustentável e
integrada.

Importância do instrumento
para a gestão das águas no meio
urbano
em ambientes urbanos, uma vez
que aborda questões relacionadas à
qualidade das águas, como
tratamento
de
esgotos,
de
quantidade,
uso
para
abastecimento público, e ainda a
questão da drenagem urbana, que
se relaciona aos eventos críticos
adversos
e
ocorrência
de
enchentes.
O plano diretor municipal em
questões abordadas como uso do
solo, na integração urbano e rural,
transportes e saneamento têm
impacto direto na gestão das águas
e extrapolam o limite do
município. Por este motivo, a
visão integrada regional para
elaboração do plano diretor
municipal se torna fundamental.

5.2.2 Instituições intervenientes na gestão das águas na
RMBH
A operação das normas e dos seus respectivos instrumentos é função de instituições
públicas formalmente instituídas, com competências próprias. Na área de recursos
hídricos, a RMBH tem um quadro institucional consolidado, com existência de
instituições para execução das competências previstas em normas que possuem interface
com a gestão das águas (IPEA, 2006101).
Se por um lado essa realidade propicia as condições necessárias para execução das
competências legais e suas atividades correlatas, por outro, a grande quantidade de
instituições que atua no mesmo território, aumenta o desafio de coordenação e
integração das políticas setoriais.
O Quadro 23 apresenta o cenário das instituições que exercem essas funções na RMBH,
a abrangência de atuação e suas competências legais.

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=551
1>. Acesso em: 08 ago. 2016.
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Quadro 23 – Instituições Intervenientes na gestão das águas na RMBH
Âmbito
Gerencial

Instituição
IGAM

Estadual

Agência Metropolitana

COPASA
CERH-MG

Bacia
hidrográ
fica

Conselho Deliberativo da
RMBH
e
Assembléia
metropolitana

102

Comitê de bacia rio das
Velhas
Comitê de bacias do rio
Paraopeba

Competência
Órgão gestor de recursos hídricos, operacionalizar a política das águas no estado: superintender o
processo de outorga e de suspensão de direito de uso de recursos hídricos, nos termos desta lei e dos
atos baixados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos; gerir o Sistema Estadual de Informações
sobre Recursos Hídricos e manter atualizados; manter sistema de fiscalização de uso das águas da
bacia.(Lei nº 13.199/1999)
Órgão executivo com função de promover a implementação de planos, programas e projetos de
investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; propor estudos técnicos
de interesse regional, compatibilizando-os com os interesses do Estado e dos municípios integrantes
da RMBH. Cabe a agência a articulação com as diversos órgãos públicos para ordenar o uso e a
ocupação do solo metropolitano de modo a contribuir para o devido provimento das Funções Públicas
de Interesse Comum aos cidadãos metropolitanos de Minas Gerais.
É uma empresa de economia mista para a prestação de serviços em abastecimento de água,
esgotamento sanitário e resíduos sólidos.
Órgão deliberativo e normativo central do Sistema Estadual de recursos hídricos, cuja competência é
estabelecer os princípios e as diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos a serem observados
pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos e pelos Planos Diretores de Bacias Hidrográficas; aprovar
proposta do Plano Estadual de Recursos Hídricos; decidir os conflitos entre comitês de bacia
hidrográfica; atuar como instância de recurso nas decisões dos comitês de bacia hidrográfica; deliberar
sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o âmbito do comitê de bacia
hidrográfica; estabelecer critérios e normas gerais para os instrumentos de gestão de recursos hídricos.
(Lei nº 13.199/1999)
O Conselho Deliberativo é uma instância colegiada com atribuições de planejamento,
acompanhamento e deliberações sobre a destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano. Ele é integrado por dezesseis membros assim distribuídos: sete representantes do
estado, sete representantes dos municípios e dois representantes da sociedade civil (IPEA, 2013102).
Órgãos deliberativos e normativos na sua área territorial de atuação responsáveis por promover o
debate das questões relacionadas com recursos hídricos e articular a atuação de órgãos e entidades
intervenientes; arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados com os
recursos hídricos; aprovar os Planos Diretores de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas e assim

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20729>. Acesso em: 08 ago. 2016
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Âmbito
Gerencial

Instituição

Municipal

Agência de
Peixe Vivo
Prefeituras

Fonte: a autora

Competência

as diretrizes para os instrumentos de gestão; aprovar o Plano Emergencial de Controle de Quantidade
e Qualidade de Recursos. Hídricos proposto por agência de bacia hidrográfica ou entidade a ela
equiparada, na sua área de atuação.
Bacia – AGB- É o braço executivo e técnico do comitê de bacia, assim produz estudos, projetos e os executa de
acordo com as diretrizes dos comitês de bacias.
Órgão executivo responsável gestão administrativa da cidade, que entre suas competências destaquese: diretrizes de uso e ocupação do solo do município.
de
Meio Órgão executivo da política de meio ambiente no município.

Secretarias
Ambiente
Conselhos Municipais de
meio ambientes e de
saneamento
Serviços de água e esgoto

Deliberar sobre diretrizes ambientais para o município, tendo caráter deliberativo, consultivo e
normativo. Assessorar o poder executivo municipal – a Prefeitura, suas secretarias e o órgão
ambiental municipal – nas questões relativas ao meio ambiente.
Responsáveis na sua área de atuação
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Com base nas avaliações precedentes dos Quadros 21, 22 e 23, realizou-se compilação
do status dos instrumentos na RMBH e as respectivas instituições responsáveis
conforme Quadro 24.
Assim como no cenário das instituições, a análise do Quadro 24 permite observar a
existência de diversos instrumentos de planejamento, com abrangências distintas na
base territorial e com também uma ampla gama de instituições responsáveis. Na esfera
do planejamento, o PDDI pretende exercer essa função de integração entre os diversos
instrumentos com a visão de ordenamento do território metropolitano, bem como a
Agência, conforme suas atribuições legais.
Entretanto, muitas vezes, a prioridade estabelecida nos diversos instrumentos de gestão
não favorece uma política de segurança hídrica para o território e atuação das
instituições é, via de regra, desarticulada.
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Quadro 24 – Situação dosninstrumentos de gestão de políticas intervenientes na RMBH
Unidade territorial
de aplicação

Status

Ano

Instituições
intervenientes

Bacia hidrográfica

Existe o plano de recursos hídricos da bacia do
rio das Velhas, entretanto o rio Paraopeba não
tem plano diretor.

2015

IGAM, Comitê de Bacia,
Agência (AGB- Peixe
vivo), CERH

1995
e
1997

IGAM, Comitê de Bacia,
Agência (AGB- Peixe
vivo), CERH

2008

Secretaria e Estadual de
Meio Ambiente e
Copam103

-

Instituto Estadual de
Florestas, Prefeituras e
empresas

8 municípios da RMBH têm plano de
saneamento e em 3 o plano está em elaboração104

-

Prefeituras municipais e
COPASA

Região Metropolitana

Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado
da Região Metropolitana de BH

2011

Agência Metropolitana

Município

Todos os municípios da RMBH105

-

Prefeituras municipais

Instrumento

Origem

Plano diretor de
recursos hídricos

Lei nº
9433/1997 e
Lei nº
13.199/1999

Enquadramento dos
corpos d’água

Lei nº
9433/1997 e
Lei nº
13.199/1999

Zoneamento
ecológico e
econômico

Lei nº
6.938/1981

Não há previsão legal

Lei nº
9984/2000 e
Decreto nº
4.340/ 2002

Unidade de
conservação

Plano de Manejo
Unidades de
conservação

Plano de saneamento

Lei nº
11.445/2007

Plano da Região
Metropolitana
Plano diretor
municipal

Lei nº
13.089/2015.
Lei nº
10.257/2001

Fonte: a autora

Bacia hidrográfica

Engloba
integralmente o
território do ente da
Federação que o
elaborou

Existe proposta de enquadramento para grande
parte dos corpos de água
Bacia do rio Paraopeba - DN Copam no 14, de
28 de dezembro de 1995
Bacia do rio das Velhas - DN Copam no
20/1997
Zoneamento Ecológico e Econômico de Minas
Gerais - DN Copam no 129, de 27 de novembro
de 2008
83 unidades de conservação, sendo:
36 de proteção integral
33 de uso sustentável
14 de Proteção Especial (APE)

Conselho Estadual de Política Ambiental
Conforme Anexo 2
105
Conforme Anexo 2
103
104
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5.3 Os sistemas de abastecimento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte
Após a contextualização mais ampla da RMBH, esta parte irá apresentar os Sistemas
que compõem o abastecimento público da RMBH nas duas bacias hidrográficas
produtoras, rio das Velhas e Paraopeba. O conhecimento amplo de todo o Sistema de
abastecimento público da RMBH permite situar a importância do estudo de caso na
bacia hidrográfica do rio das Velhas.

5.3.1 As bacias de abastecimento urbano
O abastecimento de água da RMBH provém, em sua maior parte, das bacias dos rios das
Velhas e Paraopeba, ambas afluentes do rio São Francisco (Figura 21).

Figura 21– Localização das bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Velhas e Paraobeba
Fonte: SEMAD (2016106)

106

Disponível em: < http://www.meioambiente.mg.gov.br/>. Acesso em: 08 ago. 2016.
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O rio São Francisco é o principal rio que banha o estado de Minas Gerais, que nasce na
Serra da Canastra e segue em direção ao Nordeste do país, constituindo-se em um
recurso hídrico estratégico para o desenvolvimento desta região. O São Francisco tem
extensão de 3.160 km, numa bacia de 631.133 km2 e apresenta vazão média de 2.850
m3/s. A bacia abrange sete unidades da federação – Bahia (48,2%), Minas Gerais
(36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e
Distrito Federal (0,2%) e 504 municípios. Em Minas Gerais, a bacia equivale a 40% da
área do estado, sendo responsável por cerca de 73,5 % da vazão natural média do rio
São Francisco (CBHSF, 2004).
As bacias dos rios das Velhas e Paraopeba, bacias contíguas, afluentes do rio São
Francisco, são as responsáveis pelo abastecimento público da RMBH, e estão inseridas
no próprio território da RMBH (Figura 22), não havendo assim transposições de bacias
distante da área abastecida, o que representa um diferencial para esta região em relação
às demais capitais da região Sudeste. Este cenário amplifica a responsabilidade do
estado na proteção e gestão dos seus recursos hídricos a fim de garantir água, em
quantidade e qualidade, para sustentar o desenvolvimento regional e dos estados
fronteiriços e, sobretudo, garantir o direito humano de acesso à água.

Figura 22 - Bacias hidrográficas dos rios das Velhas, Paraopeba e RMBH
Fonte: a autora
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Pelo fato de estarem localizadas na área mais densamente ocupada e com maior
atividade industrial do estado de Minas Gerais, as bacias dos rios das Velhas e
Paraopeba sofrem forte pressão sobre o uso e a qualidade da água. Por isso, mesmo em
condição de “normalidade”, essas bacias apresentam criticidade no balanço hídrico,
entre a disponibilidade e a demanda de água, assim como apresentam a qualidade da
água deteriorada (IGAM, 2015107).
Os pontos mais críticos de balanço hídrico na calha do rio das Velhas estão na
proximidade de Belo Horizonte, ou seja, na região com maior concentração
populacional. Já na bacia do rio Paraopeba, as sub-bacias mais críticas são as dos rios
Manso, Serra Azul e Betim, onde estão localizados os três reservatórios do Sistema
Paraopeba para abastecimento da RMBH (IGAM, 2015)

5.3.2 Os Sistemas de abastecimento
O Sistema Integrado de Abastecimento de água representa mais de 90% da distribuição
de água da RMBH, atendendo 20 municípios: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova
Lima, Raposos, Sabará, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Ibirité,
Mateus Leme, Juatuba, Mario Campos, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, São José da
Lapa, Igarapé, Vespasiano, Esmeraldas, Lagoa Santa.
O Sistema Integrado abrange sistemas de produção de água compostos de unidades de
captação, elevatórias de água bruta, estações de tratamento de água, elevatórias de água
tratada. Estes Sistemas estão localizados nas bacias do rio Paraopeba e do rio das
Velhas e são interligados por uma complexa rede de adutoras e reservatórios que
possibilitam integração da água produzida e distribuída na malha urbana.
O sistema distribuidor possui flexibilidade operacional, pois através da chamada linha
azul - adutora de 1.200 mm e 22 km, que corta a cidade de Belo Horizonte - é possível a
transposição de parte das águas produzidas no Sistema rio das Velhas para parte das
áreas abastecidas pelos sistemas produtores da bacia do Paraopeba. Estes sistemas são
operados conforme a disponibilidade operacional e demandas de vazão das áreas
Disponível
em:
<http://www.igam.mg.gov.br/banco-de-noticias/1-ultimas-noticias/1574esclarecimento-outorgas-e-crise-hidrica>. Acesso em: 08 ago. 2016
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abastecidas. A capacidade de produção para a Região Metropolitana é de 21.600108 L/s
(Tabela 13), sendo que 8.204,12 L/s se destinam a Belo Horizonte (MINAS GERAIS,
2015109).
A COPASA-MG é a concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de
água de 31 dos 34 municípios RMBH, 11 desses abastecidos por sistemas próprios. A
Tabela 13 apresenta todos os Sistemas de abastecimento da RMBH (MINAS GERAIS,
2015; COPASA, 2016110).
Tabela 13 - Sistemas de abastecimento público da RMBH
REGIÃO METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE
Sistema

Principais
Mananciais

Capacidade
de
Produção
(L/s)

Paraopeba

Rio Manso
Serra Azul
Vargem das Flores

5.800
2.700
1.400

Rio das
Velhas

Rio das Velhas

9.000
(8.771*)

Córrego Catarina

130

Belo Horizonte, Brumadinho

Bálsamo, Rola
Moça e Tabões

390

Belo Horizonte, Ibirité

Cercadinho,
Fechos e Mutuca

750

Belo Horizonte, Nova Lima

Corrego São
Clemente e
córrego da Posse

140

Belo Horizonte

Catarina
(SCT)
Ibirité
(SIB)
Morro
Redondo
(SMR)
Sistema
Barreiro
(SBA)

Sistemas
Isolados

Mananciais
Superficiais/Mistos
(SPR)
750
Poços
(SPA)

Sedes Urbanas Atendidas
Belo Horizonte, Betim, Contagem, Esmeraldas,
Ibirité, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus
Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa
Luzia, São Joaquim da Bicas, Sarzedo, Vespasiano
Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos, Sabará, Santa
Luzia, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves,
Vespasiano,
São José da Lapa, Contagem, Ibirité

Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Caeté,
Florestal, Itabirito, Itaguara, Itatiaiuçu,
Jaboticatubas, Moeda, Nova União, Pará de Minas,
Rio Acima, Santa Bárbara, São José da Varginha,
Taquaraçu de Minas
Baldim, Capim Branco, Confins, Fortuna de Minas,
Funilândia, Inhaúma, Lagoa Santa, Matozinhos,
Prudente de Morais, Rio Manso, São José da Lapa,
Sete Lagoas

* Vazão outorgada
Fonte: Minas Gerais (2015), COPASA (2016)

Esta vazão não considera a nova captação do rio Paraopeba, iniciada em janeiro de 2016.
Disponível em: <http://www.arsae.mg.gov.br/2015-10-29-12-23-44/planos-saneamento-basico>.
Acesso em: 08 ago. 2015.
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Disponível em: http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/abastecimento-de-agua/nivel-dosreservatorios. Acesso em: 08 ago. 2016
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As outorgas de direito de uso de recursos hídricos concedidas pelo IGAM para estes
sistemas são apresentadas na Tabela 14.
Tabela 14 - Outorgas concedidas para a COPASA para abastecimento público
na RMBH
Portarias
de
Outorga
COPASA
1198/ 2014

Município

Superficial
(m³/s)

Subterrâneo
(m³/h)

Curso
d'agua

Brumadinho

9.570,00

-

1199/ 2014

Juatuba

2.940,00

-

1200/2014

Betim

1.390,00

-

60/ 1993

Igarapé

48,00

-

2685/2010

Igarapé

-

4,30

2704/ 2004

Belo
Horizonte

0,133

-

2705/ 2004

Belo
Horizonte

0,012

-

2203/ 2013

Nova Lima

8.771,00

-

-

180,00

-

14,40

-

55,8

Rio Manso
Ribeirão
Serra Azul
Rio Betim
Córrego da
Estiva
(Poço
tubular)
Córrego do
Barreiro
Afluente do
Córrego do
Barreiro
M.D
Rio
das
Velhas
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)

838/ 2005
3373/ 2010
3374/ 2010

Belo
Horizonte
Pedro
Leopoldo
Pedro
Leopoldo

324/2009

Vespasiano

-

108,00

325/ 2009

Vespasiano

-

5,4

2158/2009

Vespasiano

-

72,00

2159/2009

Vespasiano

-

162,00

2160/ 2009

Vespasiano

-

180,00

467/ 2010

Vespasiano

-

5,40

2269/ 2008

Santa Luzia

-

5,4

2292/2008

Santa Luzia

-

11,52

2293/2008

Santa Luzia

-

13,32

2318/ 2013

Santa Luzia

-

3,60

-

126,00

-

90,00

965/2002
966/2002

Belo
Horizonte
Belo
Horizonte
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Coordenadas geográficas
20°08'45"S e 44°15'20"W
19°58'20,5"S e 4020'36,2"
W
19°55'16"S e 4010'16"W
20°02’59"S e 44°20’59"W
20°00'16"S e 44°16'46"W
20°00'10"S e 44°00'00"W
20°00'00"S e 43°59'48"W
20°00'32"S e 43°49'52"W
19°58'47" S e 43°57'00" W
19°31'47"S e 43°57'47"W
19°31'59"S e 43°57'39"W
19°41'54"S e 43°54'23"W
19°41'16"S e 43°55'17"W
19°41'16"S e 43°55'17"W
19°41'17"S e 43°55'16"W
19°41'08"S e 43°55'27"W
19°43'50"S e 43'58'34"W
19°42'01"S e 43°52'46"W
19°42'28"S e 43°48'25"W
19°42'24"S e 43°48'30"W
19°44'18"S e 43°52'37"W
19°58'43,3"S e 43°57'5,1"W
19°58'45,1"S e 43°57'3,5"W

Portarias
de
Outorga
COPASA

Município

Superficial
(m³/s)

Belo
Horizonte
Belo
968/2002
Horizonte
Fonte: IGAM (2015), COPASA (2016)
967/2002

Subterrâneo
(m³/h)
180,00
54,00

Curso
d'agua
(Poço
tubular)
(Poço
tubular)

Coordenadas geográficas
19°58'38,9"S e
43°56'58,3"W
19°58'39,2"S e 43°57'2,2"W

Os dois principais Sistemas são o Sistema Velhas e Paraopeba, que juntos, fornecem
aproximadamente 89,7% da água para o abastecimento da RMBH (MINAS
GERAIS,2015; COPASA, 2016). Na bacia do Paraopeba, o Sistema é composto por
três reservatórios: Manso (SRM), Serra Azul (SSA) e Vargem das Flores (SVF), que em
conjunto, fornecem uma vazão de 9,9 m3/s. A captação no rio das Velhas - Bela Fama é
feita a fio d’água e garante vazão de 9,0 m3/s (Figura 23).

Figura 23 – Esquema do Sistema integrado de abastecimento Ppúblico de água da RMBH, rio dasVelhas
e Paraopeba
Fonte: COPASA (2016)

Em 2015, uma obra emergencial de captação foi realizada no rio Paraopeba, capaz de
prover 5,0 m3/s, que após captada é encaminhada para Estação de Tratamento de Água
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(ETA) do Sistema rio Manso para tratamento e distribuição. A operação da nova
captação do rio Paraopeba se iniciou em janeiro de 2016.
Com a inclusão dessa captação, a capacidade de produção da COPASA para a RMBH
passou a ser de 26,06 m3/s, para atender uma população de aproximadamente 4.560 mil
habitantes, garantindo, assim, uma disponibilidade per capita anual de cerca de 180 mil
litros (493 L/hab.d), ante a 145 mil litros per capita (397 L/hab.d) até final de 2015. A
localização dos Sistemas Velhas e Paraopeba é demonstrada na Figura 24 e a descrição
dos mesmos na Tabela 15.

Figura 24 – Localização dos pontos de captação nos mananciais de abastecimento
dos Sistemas Paraopeba e Velhas da RMBH
Fonte: COPASA (2016) e PMSB (2015)

Tabela 15 – Características dos subsistemas componentes dos Sistemas de
abastecimento público do rio Paraopeba e rio das Velhas
Sistema de
Ano de
Tipo de
Abastecimento Implantação Captação

Rio das Velhas
(SRV)

1969

A fio d´água

Volume
total
(106 m3)

-x-
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Tratamento de Água
Estação tipo convencional,
com etapas de coagulação
(com misturadores rápidos),
floculação
mecanizada,
decantação,
filtros
descendentes, desinfecção

Capacidade
instalada
(m3/s)

9,0

Sistema de
Ano de
Tipo de
Abastecimento Implantação Captação

Volume
total
(106 m3)

Rio Manso
(SRM)

1991

Reservatório

151

Serra Azul
(SSA)

1983

Reservatório

88,9

Vargem das
Flores
(SVF)

1979

Reservatório

43,3

Fonte: COPASA (2016) e PMSB (2015)

Tratamento de Água
(cloração), fluoretação
correção de pH

e

Capacidade
instalada
(m3/s)

Estação tipo convencional,
com oxidação, coagulação,
floculação,
decantação,
filtração,
desinfecção,
fluoretação e correção de
pH.
Filtração
direta
descendente, seguida de
desinfecção, fluoretação e
correção de pH
Unidade de mistura rápida,
floculação
e
flotação,
filtração direta descendente,
além dos processos de
oxidação
química,
desinfecção
por
cloro,
fluoretação e estabilização

5,8

2,7

1,4

Conforme mencionado, os sistemas funcionam integrados, ou seja, os sistemas se
compensam mutuamente (redundância), por meio da operação desde o ponto de
captação, tratamento, até o sistema de distribuição (reservatórios e redes) assim não é
possível atribuir especificamente qual é a contribuição relativa de cada sistema para
cada cidade, a Tabela 16 apresenta quais municípios são abastecidos pelos SRV e rio
Paraopeba (SRM, SSA, SVF) e a respectiva população.
Tabela 16 – Municípios e população abastecidos pelos Sistemas
das bacias hidrográficas dos rios das Velhas e Paraopeba
Município

Sistema

População atendida (Hab.)

Raposos

SRV

14.055

Nova Lima

SRV/SMR/SCT/SPA/SPR

84.110

Sabará

SRV/SPA/SPR

115.966

Santa Luzia

SRV/SSA/SVF/SRM/SPA

182.925

Mário Campos

SRM

13.967

Sarzedo

SRM

27.874

Igarapé

SRM/SPR

32.800

São João de Bicas

SRM

20.878

Lagoa Santa

SRV/SPA

52.209

Mateus Leme

SSA

27.670
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Município

Sistema

População atendida (Hab.)

Matozinhos

SSA/SVF/SRM/SPA

31.003

Ribeirão das Neves

SRV/SSA/SVF/SRM

278.512

Vespasiano

SRV/SSA/SVF/SRM /SPA

104.487

Juatuba

SSA

23.726

São José da Lapa

SRV/SPA

17.366

Betim

SSA/SVF/SRM

384.148

Esmeraldas

SSA/SVF/SRM/ SPA

47.367

Contagem

SRV/SSA/SVF/SRM

579.505

Ibirité

SRV/SIB/SSA/SVF/SRM/SCT

146.581

Belo Horizonte

SRV/SMR/SIB/SSA/SVF/SRM /SCT/SBA/SPA

Total
Fonte: COPASA (2016)

2.374.342
4.559.491

5.4 A crise hídrica de 2014-15 na Região Metropolitana de
Belo Horizonte
No ano de 2014, o Sistema de abastecimento de água da RMBH foi fortemente
impactado pela crise hídrica provocada por baixos índices pluviométricos, que também
afetou toda a região sudeste do Brasil. A crise foi significativamente agravada por um
quadro anacrônico de políticas públicas, incapazes de lidar com a deficiência
pluviométrica em território densamente povoado e fortemente demandante.
Várias dificuldades foram experimentadas pelo órgão gestor de recursos hídricos para
lidar com a crise. Por um lado, a ausência de uma base de dados de monitoramento
hidrológico com informações sistematizadas e a falta de dispositivos que garantissem o
controle efetivo da vazão outorgada aos usuários de água, além de um universo
desconhecido de usuários, que usam de maneira irregular. Por outro, a fragilidade
institucional – orçamento e quadro de pessoal reduzidos no órgão gestor das águas do
Estado - e a ausência de instrumentos de regulação que garantissem regras claras para
lidar com esta situação de estiagem severa. A conjunção desses fatores obrigou o
governo de Minas a buscar uma adaptação no sistema de gestão dos recursos hídricos
que pudesse dar resposta rápida à crise a fim de garantir o acesso sustentável à água,
especialmente ao uso prioritário o abastecimento público.
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5.4.1 Fatores da crise hídrica
Os impactos da crise hídrica são aqui avaliados sobre as bacias hidrográficas dos rios
das Velhas e Paraopeba (Figuras 25 e 26).

Figura 25 – Sistema de abastecimento público da
bacia hidrográfica do rio das Velhas
Fonte: a autora

Figura 26 – Sistemas de abastecimento público da
bacia hidrográfica do rio Paraopeba
Fonte: a autora

5.4.2 A extensão da crise hídrica na Região Metropolitana de
Belo Horizonte
Com a estiagem severa ocorrida entre 2013 e 2015, os Sistemas de abastecimento
Velhas e Paraopeba foram significativamente impactados e a segurança hídrica do
abastecimento público da RMBH passou a ser agenda central do estado de Minas
Gerais. Os itens a seguir avaliam a alteração no comportamento climático e a resultante
nas vazões dos principais corpos de água das bacias em estudo, bem como na qualidade
dos mesmos.
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5.4.2.1 Comportamento meteorológico
O período de referência para se definir uma climatologia é de 30 anos, tendo sido
escolhido como de interesse aquele limitado pelos anos 1981 e 2010 (INMET,2004).
Para compor a normal climatológica para esse trabalho, utilizou-se os dados de chuva
do projeto GCPC - Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation (Chen et al.,
2008). Pela análise da normal climatológica de chuva da bacia, pode-se afirmar que o
período chuvoso compreende os meses de outubro a março e representa cerca 87% da
chuva anual total. Dezembro é o mês mais chuvoso seguido por Janeiro e que juntos
representam 41% da chuva esperada a cada ano. A Figura 27 apresenta a comparação do
regime de chuva dos anos 2013, 2014 e 2015 em relação aos valores médios de
referência para precipitação nas bacias do rio das Velhas e Paraopeba.
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Figura 27 - Comparação entre a normal climatológica de precipitação acumulada e a precipitação
acumulada mensal - 2013- 2015
Fonte: a autora

5.4.2.2 Comportamento hidrológico
O comportamento meteorológico no período 2007-2015 gerou como consequência a
diminuição na vazão disponível no rio das Velhas e os níveis dos reservatórios na bacia
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do rio Paraopeba. O IGAM realizou uma avaliação com uma base de dados nas 25
estações fluviométricas ilustradas na Figura 28 (IGAM, 2015)

Figura 28 – Estações fluviométrica na RMBH
Fonte: IGAM (2015)

Para o ano de 2014, nas 25 estações fluviométricas, o IGAM (2015) avaliou as
ocorrências de vazões inferiores à vazão de referência utilizada para fins de outorga no
estado, a Q7,10111, conforme apresentado na Tabela 17.

111

Q7,10 é a vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de tempo de recorrência.
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Tabela 17 - Ocorrência de episódios de vazões abaixo da Q7,10 nas 25 estações fluviométricas na RMBH
Estação

Operadora

UPGRH

Rio

Q7,10 m³/s *

Ocorrência** de Q7,10 em 2014

Meses de ocorrência

HONÓRIO BICALHO - MONTANTE

CPRM

SF5

Rio das Velhas

4,51

0

Nenhum

TAQUARAÇU

CPRM

SF5

Rio Taquaraçu

1,10

4

Jul/Ago/Set/Out

PONTE PRETA

CPRM

SF5

Rio Jabuticabas

0,80

1

Set

PONTE RAUL SOARES

CPRM

SF5

Rio das Velhas

13,31

Sem dados

Sem dados

PINHÕES

CPRM

SF5

Rio das Velhas

10,15

2

Jul/Ago

VESPASIANO

CPRM

SF5

Ribeirão da Mata

1,17

0

Nenhum

ALBERTO FLORES

CPRM

SF3

Rio Paraopeba

13,00

3

Ago/Set/Out

PONTE NOVA DO PARAOPEBA

CPRM

SF3

Rio Paraopeba

18,06

2

Ago/Set

SUZANA

CPRM

SF3

Ribeirão Mateus Leme

0,46

2

Ago/Set

JARDIM

CPRM

SF3

Ribeirão Serra Azul

0,32

7

Fev/Mar/Abr/Mai/Jun/Jul/Ago

MATEUS LEME - ALDEIA

CPRM

SF3

Ribeirão Mateus Leme

0,003

0

Nenhum

FAZENDA PASTO GRANDE

CPRM

SF3

Ribeirão Serra Azul

0,03

0

Nenhum

RIO MANSO/BERNARDAS

COPASA

SF3

Rio Manso

0,59

3

Jul/Ago/Set

RIO MANSO/VELOSO

COPASA

SF3

Rio Manso

0,46

1

Set

RIO MANSO/ JUSANTE

COPASA

SF3

Rio Manso

2,03

6

Mai/Jun/Ago/Set/Dez

SERRA AZUL/DIOGO

COPASA

SF3

Ribeirão do Diogo

0,09

3

Set/Nov/Dez

SERRA AZUL/ESTIVA

COPASA

SF3

Córrego da Estiva

0,10

5

Mar/Jun/Jul/Set/Nov

SERRA AZUL/JACU

COPASA

SF3

Córrego Jacu

0,03

3

Set/Nov/Dez

SERRA AZUL/JUSANTE

COPASA

SF3

Ribeirão Serra Azul

0,79

8

Jan/Fev/Mai/Jun/Jul/Set/Nov/Dez

SERRA AZUL/MONTANTE

COPASA

SF3

Córrego Pedreira

0,37

6

Mar/Jun/Jul/Set/Nov/Dez

SERRA AZUL/CURRALINHO

COPASA

SF3

Córrego Curralinho

0,04

5

Mar/Jun/Jul/Nov/Dez

RIO DAS VELHAS/JUSANTE

COPASA

SF5

Rio das Velhas

4,55

5

Jun/Jul/Ago/Set/Out

*Q calclada segundo UFV, IGAM, 2012
** - Número de dias
Fonte: IGAM (2015)
7,10
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Como pode ser observado na Tabela 17, nas sete estações da bacia do rio das Velhas
houve doze ocorrências de vazões inferiores à Q7,10; na bacia do Paraopeba foram 51
ocorrências nas 15 estações. Uma vez que a outorga nessas bacias está limitada a 30%
da Q7,10 (IGAM/SEMAD, 2012112), pode ser verificado o comprometimento da garantia
de uso das vazões outorgadas

caso ocorram vazões inferiores a essa vazão de

referência.
Adicionalmente foi avaliado o comportamento hidrológico nas estações fluviométricas,
selecionadas como referências para a região metropolitana, disponíveis no Sistema
Hidroweb da Agência Nacional de Águas (Tabela 18). Estas estações foram utilizadas
para regionalizar a vazão aos pontos de captação do Sistemas de abastecimento do rio
das Velhas e Paraopebam conforme Figuras 30 a 33.
Tabela 18 – Estações fluviométricas de referência dos Sistemas produtores da RMBH
Curso
D’água

Estação

Período dos dados
Ponto de
Área de
Área de
Código
Captação Drenagem
Drenagem
Operador Consistência
no ponto
Hidroweb113 na estação
Brutos (Sistema
verificada
/km²
/km²
produtor)

Honório
Bicalho
Montante

41199998

Honório
Bicalho

41200000

1550

Rio
Paraopeba

Ponte
Nova do
Paraopeba

40800001

Ribeirão
Serra
Azul

Jardim

40811100

Rio das
Velhas

mai/71 dez/07

jun/08
jan/16

ANA

out/63 dez/70

---

5690

CPRM

jan/38 dez/07

jan/08
jan/16

113

CPRM

jan/79 dez/05

jan/06
jan/16

1550

CPRM

rio das
Velhas

1676,5

rio Manso

617

Várzea da
Flores

129

Serra
Azul

281

Fonte: ANA (2016)

As estações representativas para cada região homogênea estão apresentadas na Tabela
18 e estão demonstradas espacialmente na Figura 29.

Disponível em: < http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/CTIG/4-r-c-semad-igam-no-1548versao-publicada.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2016
113
Disponível em: <http://www.snirh.gov.br/hidroweb/> . Acesso em: 15 jun. 2016.
112
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Figura 29 – Localização das estações fluviométricas de referência e dos pontos de captação dos
Sistemas produtores da RMBH
Fonte: a autora a partir de dados da ANA (2016)

 Sistema rio das Velhas
No Sistema rio das Velhas, foi observado que no ano de 2013 o comportamento das
vazões mensais foi próximo das médias históricas, muito embora possa ser observado
que em meses de maior intensidade de chuva (novembro e janeiro a março) a média
mensal tenha sido inferior à média histórica. Em 2014, todos os meses apresentaram
vazões menores que a média histórica e, no ano de 2015, houve uma leve recuperação
com relação ao ano de 2014 (Figura 30).
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Figura 30 – Vazões médias mensais rio das Velhas – 2013-2015
Fonte: a autora

 Sistema Manso e Vargem das Flores
Nos Sistemas rio Manso e Vargem das Flores pode ser observado que, à exceção de
março de 2015, todos os valores foram inferiores à vazão média histórica mensal, tendo
a pior situação ocorrida no ano de 2014 (Figuras 31 e 32).

Figura 31 – Vazões médias mensais rio Manso – 2013-2015
Fonte: a autora
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Figura 32 – Vazões médias mensais rio Betim – 2013-2015
Fonte: a autora

 Sistema Serra Azul
O Sistema Serra Azul apresentou o pior cenário dentre todos os sistemas produtores,
com vazões nos meses do período 2013-2015 sempre inferiores à média histórica
mensal (Figura 33).

Figura 33 – Vazões médias mensais ribeirão Serra Azul – 2013-2015
Fonte: a autora
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5.4.2.3 Qualidade das águas
Para avaliar o impacto da escassez hídrica na qualidade das águas nos sistemas de
captação para abastecimento de água na RMBH foram utilizados os dados da rede do
programa de monitoramento da qualidade das águas do estado de Minas Gerais114, que
está ilustrada na Figura 34. Nessa figura, os pontos são identificados por seu código e
denominação, conforme IGAM (2015).

Figura 34 – Estações de monitoramento da qualidade das águas na RMBH
Fonte: IGAM (2015)

Foi avaliado o comportamento do Índice de Qualidade das Águas (IQA)115 , calculado
para o período chuvoso (outubro a março), para seis pontos de monitoramento na bacia
do rio Paraopeba, onde se encontram os Sistemas de captação Vargem das Flores, rio
Manso, Serra Azul e Captação do rio Paraopeba, e para dois pontos na bacia do rio das
A rede de monitoramento é operada pelo IGAM desde 1997; as coletas e análises laboratoriais são
realizadas pelo Centro de Tecnologia e Inovação SENAI FIEMG.
115
O IQA é uma média ponderada das concentrações de nove parâmetros de qualidade das águas:
oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato,
fosfato total, variação da temperatura da água, turbidez e sólidos totais. Os valores do índice
variam entre 0 e 100 e os níveis de qualidade são classificados com o Muito Ruim (0 ≤ IQA ≤ 25), Ruim
(25 < IQA ≤ 50), Médio (50 < IQA ≤ 70), Bom (70 < IQA≤ 90) e Excelente (90 < IQA ≤ 100). (IGAM,
2015).
114
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Velhas. Desses, os Sistemas Vargem das Flores, Paraopeba e rio das Velhas possuem
pontos de monitoramento a montante e a jusante dos pontos de captação. Os Sistemas
Serra Azul e rio Manso possuem apenas um ponto, a jusante do ponto de captação.
Os valores médios anuais da série histórica do IQA (2000 a 2012) foram comparados
com o IQA calculado para o período chuvoso de 2013, 2014 e 2015 (Tabela 19).
Tabela 19 – Comportamento do IQA (2013-2015)

Município

2015

SSA

Ribeirão Serra Azul

BP0692

Juatuba

40,2167

37,3

33,3

43,2

BP088

Betim

78,7538

75,9

77,6

74,4

BP0712

Betim/Juatuba

27,2615

34,7

29,4

32,2

BP0962

Brumadinho

56,8625

60,9

47,3

35,3

BP0701

Betim

58,8692

61,8

59,9

54,8

2

Betim

56,0154

60,8

62,4

58,9

1

Rio Acima

57,5385

57,9

61,2

53,2

2

Rio Acima

51,2308

53

57,5

49,6

1

SVF

Rio Betim

SF3 - Paraopeba
SRM

Rio Manso

Captação
Paraopeba

Rio Paraopeba
BP072

BV139
SF5 - Rio das Velhas

SRV

Rio das Velhas
BV063

2015

Ponto de
Monitoramento

2014

Corpo d'água

2013

Captação

2014

IQA Comportamento

2013

UPGRH

IQA (média)

Série Histórica (20002012)

Sistemas produtores de água bruta da RMBH

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Legenda:
Montante1; Jusante2

Fonte: a autora

A análise da Tabela 19 revela não haver uma tendência em relação a piora ou melhora
da qualidade das águas nos anos de 2013 a 2015, entretanto vale destacar a piora nos
últimos três anos no ribeirão Betim, afluente de Vargem das Flores. Esta avaliação
permite portanto identificar que a diminuição das vazões disponíveis nos corpos de água
analisados, não imprimiram uma padrão de comportamento para a qualidade das águas,
no que se refere ao IQA.

5.4.2.4 Comportamento dos reservatórios
A análise de imagens do satélite Landsat 8, tomadas entre agosto de 2013 e setembro de
2015, demonstra que a estiagem resultou na crescente redução do volume dos
reservatórios dos sistemas produtores da bacia do rio Paraopeba. A simples visualização
da Figura 35 já permite observar o fenômeno.
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Figura 35 - Lâmina d’água dos reservatórios do Sistema Paraopeba - 2013-2015
Fonte: a autora, feita a partir das imagens do satélite Landsat 8

Ao gerar composição das bandas espectrais 5-4-3 do sistema sensor, responsáveis por
destacar aspectos relativos à presença de sedimento e matéria orgânica nos corpos
hídricos e ao conteúdo de água presente na estrutura celular superficial das espécies
vegetais, foi possível analisar quantitativamente a retração da área da lâmina d’água dos
reservatórios.
A Tabela 20 demonstra a variação dessa área para os reservatórios dos Sistemas do rio
Paraopeba entre 2013 e 2015.
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Tabela 20 - Área recoberta pela lâmina d’água dos reservatórios
do Sistema Paraopeba (2013-2015)
Reservatório
Rio Manso
Serra Azul
Vargem das Flores

Área recoberta pela lâmina d'água (km²)
2013

2014

2015

9,69
5,14
3,29

7,02
1,68
2,65

5,95
1,75
2,21

Nota: * Cálculos realizados a partir de técnicas de geoprocessamento sob imagens orbitais.
Fonte: a autora

A pior situação foi observada no reservatório do Sistema Serra Azul. Entre 2013 e 2015,
a lâmina d’água desse sistema apresentou redução de cerca de 66% da área.

5.4.3 Medidas de enfrentamento
No final de 2014 e início de 2015, o governo do estado de Minas Gerais planejou a
adoção e implementou mecanismos institucionais para garantir o abastecimento aos
usuários de água, especialmente abastecimento público. Os mecanismos institucionais
incluíram:
 coordenação das instâncias públicas intervenientes;
 coleção de dados e informações de referência;
 regulação de uso para superação de crises;
 fiscalização do uso;
 campanha de redução de uso doméstico; e
 obras de infraestrutura.
Cabe destacar que a primeira ação é uma ação de estado e coordenação de políticas, a
segunda, terceira e quarta ação foi executada pelo órgão gestor de recursos hídricos e as
últimas duas ações pelo setor de saneamento.
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5.4.3.1 Coordenação de instâncias públicas
No ano de 2015, o governo de Minas Gerais instituiu uma Força Tarefa116 com a
finalidade de planejar e articular ações setoriais voltadas para o gerenciamento dos
recursos hídricos. A Força Tarefa foi composta por 13 órgãos de governo e teve prazo
de 180 dias para a conclusão dos seus trabalhos. Foram elaborados diagnósticos da
situação dos recursos hídricos no estado, em particular nos municípios, e propostas
ações de fiscalização, medidas de incentivo a redução voluntária do uso de água, obras
emergenciais. Foi apontada a urgente necessidade de se elaborar um plano estadual de
saneamento para o estado, integrado ao plano de recursos hídricos já existente. Os
resultados práticos dos trabalhos foram:
 a decisão pela obra da estação de captação no rio Paraopeba para abastecimento
da RMBH;
 a instituição do Programa “Cultivando Água Boa”, de recuperação de bacias
hidrográficas, em acordo com a Empresa Itaipu Binacional117.

5.4.3.2 Coleção de dados e informações de referência
O IGAM coordenou a coleção de dados e informações de referência a partir dos dados
existentes e identificou a necessidade de produzir dados novos. Em outubro de 2014, o
IGAM iniciou o trabalho de sistematização de informações, que foram publicadas em
informativos hidrometeorológicos que apresentavam a situação em cada bacia do estado
(IGAM, 2014118). Em dezembro de 2014, três normas administrativas foram publicadas.
A primeira norma119 estabeleceu procedimentos a serem observados pelos usuários de
recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais visando ao envio dos dados de

Decreto nº 46.711, de 27 janeiro de 2015. Disponível em: <http://www.cbhdoce.org.br/wp-content/
uploads/2013/12/Decreto-N%C2%BA-46.711-de-27-de-janeiro-de-2015.pdf>. Acesso em: 08 maio 2016.
117
Decreto nº 46.730, de 25 de março de 2015. Disponível em: <http://www.rcambiental.com.br/
Atos/ver/DEC-MG-46730-2015/>. Acesso em: 15 maio 2016.
118
Disponível
em:
<http://www.igam.mg.gov.br/component/content/article/13/1528-boletinsinformativos-hidrometeorologicos> . Acesso em: 15 maio 2016.
119
Resolução Conjunta nº 2237, da SEMAD e do IGAM, de 05 de dezembro de 2014. Disponível em:
<http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/2015_ARQUIVOS/MONITORA_RESERVATORIO/RESO
LU%C3%87%C3%83O_CONJUNTA_SEMAD_E_IGAM_N%C2%BA_2237_Versao_Final.pdf>.
Acesso em: 08 maio 2016.
116
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monitoramento pluviométrico, limnimétrico e fluviométrico associados a reservatórios
para aproveitamento hidrelétrico e para abastecimento público.
A segunda norma120 publicada foi a estabeleceu critérios para implantação e operação
dos equipamentos hidrométricos visando à adoção de medidas de controle e
monitoramento nas autorizações de uso de água em Minas Gerais. Antes dessa norma,
nas outorgas de direito de uso de recursos hídricos concedidas no Estado não havia
equipamentos hidrométricos que assegurassem a avaliação das quantidades realmente
usadas, o que reduzia a eficácia da fiscalização.
A terceira norma121 estabeleceu os procedimentos para cadastramento de barragens,
barramentos ou reservatórios em cursos d’água no estado de Minas Gerais, em linha
com a Lei federal122 que institui o sistema de segurança de barragens, que, neste caso
abrange todas as barragens de água e não somente àquelas destinadas a abastecimento
público.
Este grupo de normas garantiu maior controle aos usos de água no estado e ampliou o
conhecimento do IGAM sobre as condições de uso de água, a infraestrutura hídrica
existente, especialmente barramentos. As normas ainda resultaram na ampliação da base
de dados utilizados na gestão do recurso, bem como propiciaram tomadas de decisões
assertivas em momentos de crise.

Resolução Conjunta nº 2249, SEMAD/IGAM, de 30 de dezembro de 2014. Esta resolução foi
republicada em outubro de 2015 (no 2302/2015) para aprimoramentos técnicos e metodológicos.
Disponível em: < http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=36676>. Acesso em: 08 maio
2016.
121
Resolução Conjunta 2257 SEMAD/IGAM, de 31 de dezembro de 2014. Disponível em:
<http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/2015_ARQUIVOS/GESTAO_DAS_AGUAS/CADASTRO_
BARRAGENS_RESERVATORIOS/resolucao-conjunta-semad.-igam-no-2257.2014.pdf>. Acesso em:
08 maio 2016.
122
Lei nº 12334/2010 – Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm>. Acesso em: 15 maio
2016.
120
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5.4.3.3 Regulação do uso para superação de crises
A principal medida deliberada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH)123
para permitir a atuação do Estado no controle e restrição do uso, foi o instrumento que
correlacionou as situações de escassez, em três graus, com o consumo permitido. A
medida foi pioneira no Brasil e se alinha com a prática adotada em outros países,
voltada para garantir o acesso de todos os usuários à água conforme as prioridades de
uso.
A Deliberação do CERH estabeleceu níveis de criticidade a serem caracterizados pelo
IGAM com base em uma rede de monitoramento fluviométrico de referência, e em
dados confiáveis fornecidos pelos próprios usuários de água. Para cursos d’água são três
os níveis de criticidade:
 estado de atenção: Q curso d’água < 200% Q7,10;
 estado de alerta: 200% Q7,10 ≤ Q curso d’água < 100% Q7,10;
 estado de restrição: Q

curso d’água

≤ 50 ou 70% da Q7,10, conforme critério de

outorga nas unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos124.
Para reservatórios, os níveis de criticidade de são dois:
 estado de alerta: reservatório incapaz de suprir o uso outorgado, em si e a
jusante, ao longo do período de estiagem.
 estado de restrição: reservatório incapaz de suprir o uso outorgado, em si e a
jusante, ao longo do período de estiagem, com risco superior a 70%.
Em 12 de Fevereiro de 2015, o CERH foi convocado extraordinariamente pelo Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que fosse apresentada, pelo IGAM, a minuta da
deliberação que instituiria as condições de uso de água em situação de escassez. Muitos questionamentos
foram apresentados e longas discussões foram estabelecidas, culminando no pedido de vista de 10
conselheiros representantes de usuários de água, instâncias de governo e organizações não
governamentais ambientalistas. No dia 16 de março, a proposta retornou à pauta do Conselho e então foi
aprovada a Deliberação Normativa no 49 de 2015. A aprovação da deliberação foi um marco no
enfrentamento à crise hídrica, uma vez que, apesar do desgaste político causado pela medida de restrição,
foi, pela primeira vez no Brasil, instituído um instrumento de regulação capaz de lidar com situações de
escassez.
124
Resolução Conjunta nº SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março 2012. Disponível em:
<http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/CTIG/4-r-c-semad-igam-no-1548-versao-publicada.pdf>.
Acesso em: 15 maio 2016.
123
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No estado de restrição, os usuários da bacia devem reduzir o uso em 20% para
abastecimento público, 25% para irrigação e 30% para os demais usos da água. Os
percentuais foram estabelecidos pelo CERH com base na prioridade estabelecida em Lei
para o abastecimento público e por considerar que a irrigação é condição de garantia da
segurança alimentar.
Com a edição da Deliberação, iniciou-se o processo de regulação e o acompanhamento
da situação das bacias.
O IGAM publicou uma série de portarias administrativas de declaração de situação
crítica, com o efeito de restringir os usos nas bacias. Os reservatórios do Sistema
Paraopeba permaneceram em estado de restrição na maior parte do ano de 2015,
gerando assim restrição dos usos a montante dos mesmos.
Na bacia do rio das Velhas uma única portaria foi publicada em outubro de 2015. A
Tabela 21 apresenta o histórico das portarias referentes às bacias dos Sistemas
produtores de água bruta da RMBH.
Tabela 21 – Portarias de declaração de situação crítica de escassez hídrica nas bacias
hidrográficas dos rios das Velhas e Paraopeba
Portaria
IGAM
013

Data

Prazo/dia

08 de abril de 2015

30

014

08 de abril de 2015

30

015

08 de abril de 2015

30

017

08 de maio de 2015

30

020

03 de junho de 2015

60

026

08 de agosto de 2015

60

033

20 de outubro de 2015

30

026

05 de novembro de 2015

30

Fonte: IGAM (2015)

Bacia hidrográfica em situação crítica de
escassez
Rio Manso e a sua bacia de contribuição
Reservatório Serra Azul e a sua bacia de
contribuição
Reservatório Vargem das Flores e a sua bacia de
contribuição
Prorroga o prazo do estabelecimento de situação
crítica de escassez hídrica superficial nas porções
hidrográficas definidas pelas Portarias IGAM n.º 13,
14 e 15 de 2015.
Prorroga o prazo do estabelecimento de situação
crítica de escassez hídrica superficial nas porções
hidrográficas definidas pelas Portarias IGAM n.º 13,
14 e 15 de 201.
Prorroga o prazo do estabelecimento de situação
crítica de escassez hídrica superficial nas porções
hidrográficas definidas pelas Portarias IGAM n.º 13,
14 e 15 de 2015.
Montante da estação Santo Hipólito e a sua bacia de
contribuição
Montante da estação Jardim e a sua bacia de
contribuição.
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Os anos de 2014 e 2015 foram os mais críticos, tanto quanto a ocorrência de chuva,
como vazões nos corpos de águas dos Sistemas produtores de água bruta da RMBH.
A Figura 36 apresenta o comportamento dos reservatórios do Sistema do rio Paraopeba
e do rio das Velhas antes e depois das medidas de restrição de uso da água.

Figura 36 – Evolução dos volumes dos reservatórios de Vargem das Flores, Serra Azul, Manso e portarias
de restrição de uso da água
Fonte: a autora

5.4.3.4 Ações de fiscalização
No período de fevereiro a julho de 2015, foram realizadas fiscalizações sistemáticas nas
duas bacias com objetivo de acompanhar o cumprimento da restrição de uso e também
identificar usuários irregulares.
A Figura 37 apresenta o número de empreendimcneots ficalizaçãos, a quantidade de
intervenções em recursos hídricos (usos consuntivos ou não) e as irregularidades
detectadas nas ações de fiscalização.
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Figura 37 – Fiscalizações realizadas nas bacias hidrográficas da RMBH em 2015
Fonte: a autora

5.4.3.5 Campanha de redução de uso doméstico
A COPASA iniciou em janeiro de 2015, uma ampla campanha de incentivo à redução
de uso de água, que almejava redução de 30% no consumo de água pelos consumidores
finais. Segundo os dados da COPASA, para os municípios em que a concessionária
detém a concessão, a redução do consumo chegou a 14% (Tabela 22).
Para o município de Belo Horizonte foi verificada uma redução de 14% de março a
maio, e de 15% em junho, comparado com o mesmo período do ano anterior.
(COPASA, 2016).
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Tabela 22 – Volume de água potável produzido e faturado no município de Belo
Horizonte (2014-2015)
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Volume faturado total RMBH (106 m3)
Redução Percentual 2014-15 (%)
2014
2015
25,1
25,0
0,5
24,7
22,9
7
25,8
22,0
15
25,6
22,0
14
25,6
22,2
13
24,5
21,0
14
24,5
22,2
9
24,2
22,1
9
25,0
22,4
10
26,0
23,4
10
24,9
23,3
6
23,4
22,8
3

Fonte: a autora, baseado em COPASA (2016)

5.4.3.6 Obras de infraestrutura
Como decorrência dos trabalhos da Força Tarefa, foi construída, entre abril e dezembro
de 2015, a estação para captação de água no rio Paraopeba, com capacidade de 5 m 3/s.
Em maio de 2016 foi concedida uma outorga de direito de uso de recursos hídricos125
para a COPASA/MG no rio Paraopeba, com a seguinte condição de uso apresentada na
Tabela 23.
Tabela 23 – Condições da outorga para a COPASA para captação no rio Paraopeba
Mês

Vazão Autorizada (l/s)

Volume máximo mensal (m3)

Tempo de captação

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

4.820
5.000
5.000
4.820
4.820
4.640
4.640

2390,72
2236,48
2390,72
2313,6
2390,72
2313,6
2390,72
2390,72
2313,6
2390,72

16
16
16
16
16
16
16

4.820
5.000
5.000

16
16
16

Portaria IGAM nº 01204/2016, de 13 de maio de 2016. Disponível em: < http://www.igam.mg.gov.br/
images/stories/2016/ESCASSEZ/Portaria_IGAM_n_030.2016.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2016
125
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Mês

Vazão Autorizada (l/s)

Volume máximo mensal (m3)

Tempo de captação

4.640
4.640

2313,6
2390,72

16
16

Novembro
Dezembro
Fonte: IGAM (2016)

A crise hídrica apresentada neste item demonstrou a necessidade premente de repensar o
modelo de gestão até então aplicado, o que reforça e justifica o presente trabalho. Esta
realidade relatada para Belo Horizonte se replica em outras metrópoles do Brasil, com
severidades acentuadas em alguns casos.
Isto posto, o modelo apresentado no Capítulo 4 será aplicado como estudo de caso em
um dos Sistemas da Região Metropolitana de Belo Horizonte selecionado, cujas
justificativas para a escolha foram apresentadas no início do presente capítulo.

5.5 Caracterização geral da bacia do rio das Velhas
A bacia hidrográfica do rio das Velhas está localizada na região central de Minas
Gerais, entre as latitudes 17o 15' S e 20o 25' S e longitudes 43o 25' W e 44o 50’ W. A
bacia tem área de drenagem de 27.850 km2, subdividida em Alto, Médio e Baixo rio das
Velhas ao longo de 807 km, sendo o maior afluente em extensão da bacia São
Francisco. Na divisão hidrográfica do estado de Minas Gerais, a bacia do rio das Velhas
é designada SF5.
A população total estimada na bacia é de 4.409.896 habitantes, 24,7% da população do
estado e 28,1% da população urbana de MG. A porção alto-velhas concentra 70,9% da
população. A região hidrográfica é composta por 51 municípios (44 com sede urbana na
bacia), com a taxa de urbanização, em 2010, de 97,4%. (CBH RIO DAS VELHAS,
2015)126.
A Figura 38 mostra Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do rio das
Velhas (SF)

126

Disponível em: <http://cbhvelhas.org.br/plano-diretor-cbh-velhas/>. Acesso em: 17 jun. 2016
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Figura 38 - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do rio das Velhas (SF5)
Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Disponível em: <igam.mg.gov.br>. Acesso em 02 maio
2016
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Do ponto de vista de uso e ocupação do solo, a bacia do rio das velhas possui
aproximadamente 44% da área de agropecuária, especialmente no baixo e médio baixo,
45,5% de cobertura vegetal arbustiva ou arbórea e 2,9% de área urbana, o que
demonstra o grande adensamento populacional em uma área restrita da bacia (CBH RIO
DAS VELHAS, 2015).
A bacia possui 118 unidades de conservação, equivalendo a 19,3% da área da bacia,
entretanto 82,7% da área total protegida são compostas por unidades de uso sustentável
(CBH RIO DAS VELHAS, 2015)
No perfil econômico da bacia, caracterizado pelo PIB, é demonstrado que a maior parte
prove do setor de serviços, seguido do setor industrial, com menor participação do setor
agropecuário (CBH RIO DAS VELHAS, 2015).
Em saneamento, há um atendimento de 93,4% de abastecimento de água potável, com
um consumo médio per capita de 136,2 l/hab./dia (CBH RIO DAS VELHAS, 2015). O
esgoto doméstico é o principal fator de influência na degradação do rio das Velhas,
responsável por cerca de 73 % do total de lançamentos de efluentes em superfície,
conforme diagnóstico do esgotamento sanitário na bacia realizado pela FEAM,
apresentado na Figura 39.
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Figura 39 - Diagnóstico de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica do rio das Velhas
Fonte: FEAM (2012)

A disponibilidade hídrica na foz do rio das Velhas (determinada pela transferência
espacial dos dados das vazões características da estação 41990000) está apresentada na
Tabela 24.
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Tabela 24 – Disponibilidade hídrica superficial na bacia hidrográfica do rio das velhas
Área de
drenagem (Km2)
27.850,01
Fonte: a autora

Qmlp
(m3/s)
310,38

Q90
(m3/s)
75,67

Q95
(m3/s)
66,33

Q7,10
(m3/s)
48,31

Em 2014, o IGAM realizou uma análise de balanço hídrico na bacia do rio das Velhas,
no curso de água principal e nas sub-bacias, considerando limite outorgável na bacia
(30% da Q7,10) e as outorgas concedidas, conforme apresentado nas Figuras 41 e 42.
Conforme os dados do Sistema de Informações Ambientais (SIAM), os usos outorgados
referem-se principalmente a abastecimento público, irrigação e consumo industrial.
Essas finalidades demandam, respectivamente, 60,07%, 23,22% e 6,45% (Figura 40) da
vazão total outorgada na bacia (16,86m3/s).
Pode-se observar que os pontos mais críticos estão no alto rio das Velhas, região do
conjunto de serras do Quadrilátero Ferrífero (IGAM, 2014)

2%

8%

6%

23%

Abastecimento público

60%

Irrigação

Consumo industrial

Extração mineral

Outros

Figura 40 – Percentual da vazão outorgada por finalidade de uso em relação à vazão total outorgada na
bacia hidrográfica do rio das Velhas
Fonte: a autora, baseada nos dados do IGAM (2014)
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Figura 41 - Avaliação do balanço hídrico nas sub-bacias hidrográficas do rio das Velhas
Fonte: IGAM (2014)

Figura 42 – Avaliação do balanço hídrico na calha do rio das Velhas
Fonte: IGAM (2014)
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A situação apresentada tende a se agravar com o cenário tendencial do plano de bacia
do rio das Velhas que aponta, proporcionalmente a 2010, para o uso superficial em 2035
um crescimento de 52%. Os tipos de uso com maior crescimento projetado neste
período são a mineração (102,6%), a indústria (82,1%) e a irrigação (70,4%). Segundo
os resultados das projeções realizadas (Anexo 6) o crescimento da demanda por água
subterrânea (71,9%) é mais acentuado do que a demanda por águas superficiais,
destacando-se o uso industrial (129%). Em relação à demanda total de água da bacia, a
projeção aponta para um crescimento de 55,7% até 2035.
Quanto à qualidade da água, a bacia do rio das Velhas encontra-se em situação crítica
especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, prevalecendo IQA médio
(40%) e ruim (35%) nos pontos de amostragem ao longo de toda a bacia, conforme
demonstrado na Figura 43. Pode-se observar ainda na figura o índice Biological
Monitoring Working Party Score System (BMWP) que expressa os limites de tolerância
à poluição orgânica para a maioria das famílias de macroinvertebrados bentônicos,
refletindo assim a qualidade ecológica da água.
O resultado é dado pelo somatório dos scores das famílias encontradas em cada amostra.
Os níveis de qualidade são classificados como Péssimo (<25), Ruim (40 a 26), Regular
(60 a 41), Bom (80 a 61) e Excelente (<81). Em 2012, foram implantadas 39 estações de
amostragem de macroinvertebrados bentônicos na bacia hidrográfica do rio das Velhas
que consiste em 9 estações distribuídas ao longo da calha do rio das Velhas e 30
estações distribuídas nos seus principais afluentes com a frequência de amostragem
anual.
Além disso, observa-se também 28% de ocorrência de Contaminação por Tóxicos
(CT)127 alta na bacia (Figura 43), decorrente de atividade industriais (IGAM, 2016).

127

Contaminação por tóxicos (CT) analisa os valores 13 parâmetros contaminantes de origem industrial,
minerária e difusa em relação aos limites definidos na DN Copam/CERH no 01/08. São os seguintes
parâmetros: Nitrogênio amoniacal, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cianetos, Cobre dissolvido, Cromo
total, Fenóis totais, Mercúrio, Nitrito e nitrato, Zinco.
A denominação baixa refere-se à ocorrência de substâncias tóxicas em concentrações que excedam em até
20% o limite de classe de enquadramento do trecho do corpo de água onde se localiza a estação de
amostragem, média, a faixa de concentração que ultrapasse os limites no intervalo de 20% a 100%, e alta,
que excedam em mais de 100% os limites.
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Figura 43 – Resultados de BMWP e IQA na bacia hidrográfica do rio das Velhas em 2015
Fonte: IGAM (2016)

O enquadramento128 dos corpos d’água na bacia do rio das Velhas foi instituído pela
DN Copam no 20/1997 e continua em vigor até o presente. A DN no 05/2004 do CBH
rio das Velhas aprova a modificação do Enquadramento, apresentando uma proposta de
reenquadramento dos corpos d´água levando em consideração os objetivos da meta
2010129, porém esta proposta ainda não foi sancionada pelo Copam ou pelo CERH
(CBH RIO DAS VELHAS, 2015).
Os corpos de água da bacia do rio das Velhas são enquadrados conforme apresentado
nas Figuras 44 e 45, destacando-se na última a região metropolitana.

128
129

O detalhamento do enquadramento está apresentado no Anexo 3
Os programas de revitalização da bacia estão sucintamente explicados no Apêndice3
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Figura 44 - Enquadramento dos corpos d’água nas sub-bacias hidrográficas do rio das Velhas
Fonte: IGAM (2014)

Figura 45 – Enquadramento do rio das Velhas na RMBH
Fonte: IGAM (2016)

245

A análise realizada pelo IGAM quanto ao cumprimento da DN Copam/CERH-MG no
01/08130, que estabelece os padrões de corpo de água em MG, por meio da avaliação dos
resultados de três grupos de parâmetros: indicativo de enriquecimento orgânico
(Fósforo total, DBO, Nitrato e Nitrogênio amoniacal total), indicativo de contaminação
fecal (Escherichia coli) e indicativo de contaminação por substâncias tóxicas (Arsênio
total, Cianeto livre, Chumbo total, Cobre dissolvido, Zinco total, Cromo total, Cádmio
total, Mercúrio total e Fenóis totais), cujo resultado para os pontos de monitoramento na
bacia em análise está demonstrado na Figura 46 (IGAM, 2016).
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Figura 46 – Avaliação de atendimento aos limites da classe de enquadramento
Fonte: IGAM ( 2016)

A caracterização apresentada permite concluir que a bacia, especialmente na área em
estudo, está submetida a pressões ambientais, seja pela população residente, seja pelas
atividades produtivas derivadas da dinâmica de uma região metropolitana. Assim,
apesar da situação favorável em termo de disponibilidade de água, as crescentes
demandas de água para uso e os efluentes gerados das atividades humanas,
comprometem seu balanço hídrico quali-quantitativamente.
Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=8151>. Acesso em: 08 ago.
2016.
130
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6 APLICAÇÃO DO MODELO ANALÍTICO NO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIO DAS
VELHAS – RMBH: RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme apresentado no capítulo anterior, definiu-se o Sistema de Abastecimento do
rio das Velhas como estudo de caso para avaliação da sua aplicação prática. Em
coerência com o modelo proposto, serão avaliados os estressores que atuam na bacia do
rio das Velhas na região a montante do SRV, na qual a ação dos estressores impacta o
ponto de captação para abastecimento público.
A aplicação do modelo no estudo de caso iniciou-se pela avaliação dos estressores, suas
características mensuráveis e seus efeitos (e impactos) correlacionados no ponto de
captação do SRV. Na sequência, foi construído o cenário de risco, conforme o método
FMEA e, por fim, foram avaliadas as vulnerabilidades nos subsistemas de
abastecimento de água potável, da captação do sistema até o consumo da água potável,
considerando que a exposição do Sistema de abastecimento de água potável é função do
resultado da gestão da água bruta.

6.1 Delimitação e caracterização da bacia a montante do SRV
A captação da COPASA para abastecimento público do SRV ocorre no município de
Nova Lima, área da bacia denominada alto rio das Velhas na qual o modelo será
aplicado, cuja localização é indicada na Figura 47. Esta área está inserida na Unidade de
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do rio das Velhas-SF5 e na região
denominada Quadrilátero Ferrífero.
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Figura 47 – Localização do ponto de captação do SRV (SF5)
Fonte: a autora, baseada nos dados do IGAM (2015)

A área de contribuição do ponto de captação do Sistema rio das Velhas é de 1676,5 km²
e abrange quatro municípios: Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto e Rio Acima (Figura 48),
conforme a distribuição das áreas apresentada na Tabela 25.
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Figura 48 – Municípios localizados na bacia hidrográfica de contribuição do SRV
Fonte: a autora, baseada nos dados do IGAM (2015)

Tabela 25– Municípios localizados na bacia hidrográfica de contribuição do SRV –
Composição da bacia hidrográfica em relação aos municípios

Município

Área total
municipal
(km²)

Itabirito
Nova Lima
Ouro Preto
Rio Acima

543,886
428,389
1245,049
227,693

Bacia hidrográfica a montante do SRV
Área municipal
inserida na bacia
(km²)
543,89
307,13
628,09
197,45

Percentual da
área municipal
inserida na
bacia (%)
100,0%
71,7%
50,4%
86,7%

Representatividade
da área municipal no
total da bacia (%)
32,4%
18,3%
37,5%
11,8%

Fonte: a autora

Os municípios somam uma população de aproximadamente 226 mil habitantes, com
destaque para o município de Nova Lima, com 91 mil habitantes. Este município
constitui em área de expansão urbana, especialmente pelo aumento de condomínios
residenciais de população de alta renda. No quesito socioeconômico, destacam-se os
municípios de Nova Lima (IDH = 0,813), com contribuição da indústria no PIB de
aproximadamente 61%, representada especialmente pelo setor minerário, e Ouro Preto
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(IDH = 0,741) com a contribuição industrial de 66%, também com relevante influência
do setor minerário (IBGE, 2016).
O PIB dos municípios localizados na bacia, a montante do SRV, apresentou forte
tendência de crescimento nos últimos cinco anos de acordo com os dados disponíveis

Nova Lima

Ouro Preto

Itabirito

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

R$ 10.000.000,00
R$ 9.500.000,00
R$ 9.000.000,00
R$ 8.500.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 7.500.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ 6.500.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 5.500.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.500.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 500.000,00
R$ -

1999

(2008-2013), conforme apresentado na Figura 49 e Tabela 26.

Rio Acima

Figura 49 – PIB dos municípios localizados na bacia hidrográfica de contribuição do SRV
Fonte: a autora, baseada nos dados do IBGE (2015131)

Tabela 26 – Comportamento do PIB nos municípios localizados na
bacia hidrográfica de contribuição do SRV
Município

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tx de
crescimento

Nova Lima R$ 2.494.984 R$ 2.544.625 R$ 5.395.908 R$ 7.004.534

R$ 7.911.374 R$ 9.551.744 282,8%

Ouro Preto R$ 3.182.142 R$ 1.904.712 R$ 3.723.697 R$ 5.494.233

R$ 5.672.165 R$ 6.653.141 109,1%

Itabirito

R$ 1.882.049 R$ 2.516.213

R$ 2.835.477 R$ 4.022.967 276,5%

R$ 163.151

R$ 185.721

R$ 1.068.610 R$ 998.143

Rio Acima R$ 74.695
Total

R$ 70.088

R$ 194.848

R$ 204.301

173,5%

R$ 6.820.431 R$ 5.517.568 R$ 1.164.805 R$ 15.209.828 R$ 6.604.737 R$ 0.432.153 199,6%

Fonte: a autora, baseada nos dados do IBGE (2015)

Cabe ressaltar que o setor da indústria extrativa mineral prepondera o PIB desses
municípios, e segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP) para o estado de Minas

Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/indicadores.php>. Acesso em: 12
maio 2016
131
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Gerais, foram observadas quedas nos anos de 2013 e 2015 para esse setor, conforme
apresentado na Tabela 27 (FJP, 2016).
Tabela 27 – Taxa anual de crescimento do PIB estadual – Setor de Extração Mineral
Ano
2013
2014
2015

Taxa anual de crescimento real do
PIB (%)
-5,06
2,03
-1,07

Fonte: a autora, baseada nos dados do IBGE (2015)

Para uma avaliação mais específica da contribuição do setor industrial no PIB, foram
elaborados gráficos representando o PIB Total e o PIB da indústria para cada município.
Com exceção de Rio Acima, nos outros três municípios a representação da indústria é
muito significativa e o crescimento expressivo nos anos avaliados (Figura 50).
Ouro Preto

Nova Lima
R$ 7.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 8.000.000,00
PIB

PIB

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ -

R$ -
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Total
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Total

Industrial

Industrial
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Itabirito
R$ 250.000,00
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R$ 200.000,00
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Figura 50 - Contribuição industrial no PIB em relação ao PIB total dos municípios localizados na bacia
hidrográfica de contribuição do SRV
Fonte: a autora, baseada nos dados do IBGE (2015)

Como base para uma avaliação abrangente do cenário ambiental nos municípios que
compõem a bacia, foram analisados os dados de denúncias ambientais recebidas no
Sistema de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do governo de Minas Gerais.
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No período de janeiro de 2015 a junho de 2016 foram recebidas 5.783 denúncias
ambientais em todo o estado, das quais 151 ocorreram nos quatro municípios
localizados a montante do SRV. As denúncias foram categorizadas, para fins deste
trabalho, em intervenção em área de preservação permanente, supressão de vegetação,
mineração, poluição e recursos hídricos (uso).
As Figuras 51 e 52 apresentam, respectivamente, os dados absolutos de denúncias
recebidas por município e o percentual de denúncias nos municípios em foco neste
trabalho na bacia, por categoria, em relação ao total da categoria recebida no estado.
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Figura 51 – Denúncias ambientais recebidas nos municípios localizados na bacia hidrográfica
de contribuição do SRV – jan/2015 a jun/2016
Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)
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3,08%

1,82%
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Sup. De vegetação

Poluição
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Figura 52 – Percentual de denúncias ambientais recebidas nos municípios localizados na bacia
hidrográfica de contribuição do SRV em relação ao total do estado
Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)

Pode-se observar que nos quatro municípios o maior número de denúncias se relaciona
a recursos hídricos. Denúncias vinculadas à mineração apresentam relevância em
Itabirito e Ouro Preto, e supressão de vegetação e intervenção em APP em Nova Lima,
que podem estar vinculadas às atividades minerárias ou ao parcelamento do solo, devido
à ocupação condominial no município.

Pela Figura 52 é possível identificar a

proporção das denúncias categorizadas dos quatro municípios em relação ao estado de
Minas Gerais (853 municípios). Estes percentuais são significativos, por se tratarem de
referência em relação ao todo e pelo fato de retratarem a relevância em relação às
principais ocupações da bacia, ou seja, atividades minerárias e expansão urbana, que
acarretam especialmente supressão vegetal, intervenções em APPs e uso de recursos
hídricos.

6.2 Estressores da água bruta: caracterização, efeitos e
impactos
Os estressores foram definidos pelo modelo analítico (Capítulo 4) e serão aqui avaliados
para o SRV. A análise dos estressores terá seu foco na área da bacia hidrográfica a
montante do ponto de captação do rio das Velhas, na qual as suas ações produzem
efeitos adversos no ponto de captação. Serão, portanto, avaliados os cinco estressores
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do modelo analítico. Para cada estressor, nesta etapa, é feita a sua caracterização na
bacia de contribuição do SRV, por meio das características mensuráveis, a identificação
do seu impacto (severidade do efeito), as ações de gestão que atualmente são executadas
e que têm o propósito de atuar sobre o efeito do estressor e, por fim, a avaliação do
risco associado ao estressor.
Para o estudo de caso, foram utilizados, tratados e sistematizados, conforme
metodologia proposta, os dados disponibilizados pelo Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Minas Gerais e suas entidades vinculadas,
Instituto IGAM, FEAM e Instituto Estadual de Florestas (IEF), pela COPASA, AGB
Peixe Vivo - Agência de bacia do Comitê do rio das Velhas, Federação das Indústrias
de Minas Gerais (FIEMG) e da empresa Vale.

6.2.1 Estressor da água bruta: pressão sobre as condições
ambientais
A “pressão sobre as condições ambientais” a montante do ponto de captação do SRV
é decorrente especialmente do parcelamento e da expansão urbana na região Sul de Belo
Horizonte, e das atividades minerárias que se desenvolvem nesta região (SOUZA;
BRITO, 2006).

6.2.1.1 Uso e ocupação do solo e cobertura vegetal na bacia
Para avaliação do uso do solo, inicialmente, foram selecionadas imagens orbitais
(cenas) da constelação de satélites da família Landsat, entre os anos de 2013 e 2015,
disponíveis na plataforma Earth Explorer do United States Geological Survery (USGS).
A resolução espacial original das imagens é de 30 metros. Dentre os satélites com
disponibilidade de produtos gratuitos, o Landsat 8 é um dos melhores e mais recentes.
Foram mapeadas feições relativas aos i) campos rupestres, ii) corpos hídricos, iii)
fragmentos florestais, iv) mineração, v) silvicultura, vi) solo exposto, vii) usos
antropizados (pastagens, cultivos agrícolas); e viii) manchas urbanas. Utilizou-se o
classificador Maxver ICM, que além de promover a maximização da função de
verossimilhança, considera também a dependência espacial das amostras, isto é, a classe
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atribuída depende tanto do valor observado naquele pixel, quanto das classes atribuídas
aos seus vizinhos (Apêndice 4)
Por fim, foram calculados os valores de área e respectivos percentuais de cobertura das
classes mapeadas em cada uma das bacias de contribuição no ano de 2015, cujos
resultados são apresentados a seguir.
A análise do mapeamento de uso e ocupação da bacia a montante do rio das Velhas,
Figura 53, permite identificar que a bacia tem expressiva área com cobertura vegetal,
especialmente na porção leste, na área de cabeceira do rio das Velhas, no município de
Ouro Preto. A atividade minerária está distribuída ao logo da porção oeste, sendo que
no município de Nova Lima se concentra a maior parte dessa atividade no trecho da
bacia em análise. As áreas de uso antropizado, aqui delimitado por pastagens, cultivos
agrícolas e manchas urbanas, têm maior extensão nos municípios de Ouro Preto e
Itabirito. A Tabela 28 apresenta a área com fragmento florestal nos municípios que
compõem a porção da bacia, destacando-se que as áreas de campo rupestre também
exercem uma importante função ecológica na região.
Tabela 28 – Cobertura vegetal nos municípios localizados
na bacia hidrográfica de contribuição do SRV

Nova Lima

Área com
Fragmento
Florestal- 2015
(km2)
104

Rio Acima
Itabirito
Ouro Preto

Município

Área com Campo
Área de
Percentual
Rupestre- 2015 ocupação Nativa- em relação ao
(km2)
2015 (km2)
município
116

221

72%

93
191

76
179

169
370

86%
68%

304

112

416

66%

Fonte: a autora
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Figura 53 – Mapa de uso e ocupação do solo – ano de referência 2015 - bacia hidrográfica a montante do
SRV
Fonte: a autora

As classes de uso e ocupação do solo estão apresentadas na Tabela 29, com as
respectivas áreas e os percentuais em relação ao total da bacia a montante do SRV.
Tabela 29 - Área e respectivos percentuais
das classes de uso mapeadas – bacia hidrográfica a montante do SRV
Classes de uso e cobertura
Campo rupestre
Corpos hídricos
Fragmentos florestais
Mineração
Silvicultura
Solo exposto
Uso antropizado
Mancha urbana
Total

Área (km²)
483,4
6,0
692,7
50,1
24,0
3,4
381,0
35,8
1676,5

Fonte: a autora

Percentual
28,83%
0,36%
41,32%
2,99%
1,43%
0,20%
22,73%
2,13%
100%

De modo geral, a cobertura vegetal na bacia consiste em o 41% de fragmentos florestais
e aproximadamente 29% de campos rupestres, que parece significativo. Entretanto,
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observa-se pouca conectividade entre os fragmentos, com uma proteção densa na área
da nascente do rio das Velhas, seguida de uma área de uso antropizado que se estende
até o ponto de captação do SRV, com proteção reduzida na sua proximidade,
especialmente na calha do rio principal.
Adicionalmente, foi realizada a avaliação do uso do solo na bacia de interesse em 1999
e 2015 (Tabela 30). Esta avaliação tem o propósito de identificar de forma macro a
alteração do uso do solo neste período. Entretanto, limitações da qualidade da imagem
de satélite disponível no ano de 1999, prejudica a precisão na avaliação.
Tabela 30 – Comparação do uso e ocupação do solo 1999-2015 –
bacia hidrográfica a montante do SRV
Área: Montante da captação rio das Velhas
1999
2015
Classes de uso e cobertura
Área (km²) Percentual Área (km²) Percentual
Campo rupestre
456,3
27,22%
483,4
28,83%
Corpos hídricos
6,3
0,38%
6,0
0,36%
Fragmentos florestais
658,5
39,28%
692,7
41,32%
Mineração
18,9
1,13%
50,1
2,99%
Silvicultura
4,3
0,26%
24,0
1,43%
Solo exposto
4,8
0,28%
3,4
0,20%
Uso antropizado
508,8
30,35%
381,0
22,73%
Mancha urbana
18,5
1,10%
35,8
2,13%
Total
1676,5
100%
1676,5
100%
Fonte: a autora

Mesmo considerando a diferença de resolução radiométrica da imagem disponível em
1999, a avaliação comparativa no período, permite identificar a expansão da mancha
urbana, da atividade minerária e da silvicultura na área. Destaca-se o aumento da
cobertura vegetal na bacia por fragmentos florestais e campo rupestre (Figuras 54 e 55).
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Figura 54 – Uso e ocupação do solo – ano de referência 1999 –
bacia hidrográfica a montante do SRV
‘
Fonte: a autora

Figura 55 – Uso e ocupação do solo - ano de referência 2015 –
bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora
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Além da classificação do uso do solo, também foi aplicada técnica complementar de
geoprocessamento e sensoriamento remoto sobre as imagens de satélite, com o intuito
de estimar o vigor da vegetação nas porções territoriais em análise, com base no
comportamento espectral desse alvo. Esta avaliação complementa a anterior, uma vez
que detalha a densidade de ocorrência da cobertura vegetal e no território.
Trata-se da aplicação do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), que se baseia
em equação dada pela diferença entre a reflectância da vegetação no infravermelho
próximo e no vermelho visível, dividida pela soma das duas reflectâncias, conforme
metodologia detalhada no Apêndice 5.
O índice gerado indica, entre -1 e 1, o grau de presença da vegetação ao longo do
território imageado, além do vigor físico das espécies, em virtude de o infravermelho
próximo revelar o conteúdo de água presente nas moléculas e sua estrutura celular (que
é diferente conforme a idade, a saúde e a espécie da vegetação).
Observa-se, da aplicação desta técnica para o cálculo do NDVI, na Figura 56, que o
mesmo está concentrado no intervalo de -0,2482 a 0,6131, mas que 87% da área da
bacia apresentam o NDVI até 0,35, que representa uma presença dispensa de vegetação
com baixo vigor. A área de nascente é a região que possui uma cobertura vegetal mais
densa com importante função ecológica.
Entretanto, conforme o Histograma do índice na Figura 57, confirma-se a dispersão de
fragmentos florestais e especialmente uma menor densidade na porção central da bacia,
que coincide com a área de expansão urbana e o uso antropizado demonstrado no mapa
de uso e ocupação do solo.
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Figura 56 – Mapa de cobertura vegetal – ano de referência 2015 – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora
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Figura 57 – Histograma NDVI – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora
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Por fim, foi produzido um mapa cruzando as informações geográficas de cobertura
vegetal e o NDVI (Figura 58). A análise da Figura permite constatar que, apesar da
cobertura vegetal na porção a montante do SRV ser significativa (70%), ela é bastante
fragmentada.

Figura 58 - Mapa de cobertura vegetal x NDVI– ano de referência 2015 – bacia hidrográfica a montante
do SRV
Fonte: a autora

6.2.1.2 Área de Preservação Permanente – APP Fluvial
A cobertura vegetal na bacia é de 1.176 km2, aproximadamente 69% da área total, das
quais 24.609 m2 são APPs fluviais, conforme estabelecido no código florestal (Lei
12.651/2012 e Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013). O detalhamento de uso e
ocupação do solo realizado para identificar as APPs fluviais demonstrou que 75% da
área de APPs são preservadas e as demais áreas são ocupadas, conforme apresentado na
Tabela 31 e Figura 59.
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Tabela 31 – Área de preservação permanente fluvial –
bacia hidrográfica a montante do SRV
APP - Montante Captação rio das Velhas
Área (m2) Percentual
Classes de uso e cobertura
Campo_rupestre
4726,82
19,21%
Fragmentos_Florestais
13846,68
56,27%
Mineração
556,37
2,26%
Silvicultura
46,32
0,19%
Solo_exposto
41,68
0,17%
Uso_antropizado
5391,60
21,91%
Total
24.609
100,00%
Fonte: a autora

Figura 59 – Situação das APPs Fluviais – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora

Conforme demonstrado na Figura 59, as regiões com APPs comprometidas se associam
às atividades minerárias (2,3%) e usos antropizados (22%). Ressalte-se inclusive uma
ocupação significativa na proximidade do ponto de captação, na calha do rio das
Velhas, onde as APPs fluviais encontram-se comprometidas, o que certamente gera um
impacto mais direto na qualidade das águas captadas.
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6.2.1.3 Situação do estressor em 2015
Para dar uma visão geral da situação do estressor “Pressão sobre as condições
ambientais da Bacia”, a Tabela 32 resume as características do uso e a ocupação do
solo relativas ao ano de 2015 que foram mensuradas neste trabalho de tese.
Tabela 32 – Cenário do estressor: pressão sobre as condições ambientais - 2015
Pressão sobre as condições ambientais
Área

Percentual em
relação à área
total da bacia

416,8

24,9%

Desmatamento da
cobertura vegetal na bacia Área desmatada (km2)
(exceto a APP fluvial)

494,3

29,5%

Degradação da cobertura
vegetal na APP fluvial

6036

24,5%

Característica
mensurável
Uso e ocupação do solo

Parâmetro
Área antropizada e
mancha urbana (km2)

Área sem cobertura
vegetal APP fluvial (m2)

Nota: * percentual em relação ao total de APP na bacia
Fonte: a autora

6.2.1.4 Ações de gestão em execução com interferência no uso
e ocupação do solo
Em relação às ações atualmente empreendidas para gerenciar o estressor aqui discutido,
destaca-se que a porção a montante do ponto de captação possui 19 UCs (Figura 60) Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000). Da área total da bacia, 70% têm
cobertura vegetal e 84% da área é abrangida por algum tipo de UC.
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Figura 60 – Unidades de Conservação – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseada nos dados do IEF (2015)

A Figura 60 permite identificar sobreposições entre as unidades de conservação. Em
termos absolutos, somente 6,3 % da bacia refere-se à Unidade de Conservação de
Proteção Integral, 55,9% de Uso Sustentável e 38,9% de APEs. A Tabela 33 resume as
áreas protegidas por categoria de unidade de conservação e o Anexo 4 apresenta a
listagem completa das Unidades de Conservação na área de estudo com suas
características.
A meta brasileira estabelecida da Resolução CONABIO 03/2006132 é de pelo menos
30% do Bioma Amazônia e 10% dos demais biomas efetivamente conservados por
Unidades do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/Resolucao%20N3%20
CONABIO.pdf>. Acesso em: 08 maio 2016.
132
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Tabela 33 – Área das UCs e o percentual em relação à bacia hidrográfica
de contribuição do SRV
Unidade

Área (km²)

Bacia
Área coberta por UC
Área com UC de proteção integral
Área com UC de proteção sustentável
Área de Proteção Especial

1676,5
1400,5
105,5
938,4
651,8

Percentual
absoluto em
relação à bacia
6,3%
55,9%
38,9%

Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)

Destacam-se 38,9% de APE (Figura 61), que são unidades criadas com base na Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos municípios
com a finalidade de proteção de mananciais. (Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013). Em princípio, estas áreas deveriam
desempenhar funções específicas de proteção dos mananciais e subsidiar programas
para esta função (Figura 61).

Figura 61 – Área de Proteção Especial - APE – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseada nos dados do IEF (2015)
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As Áreas de Conservação de Proteção Integral correspondem a 6,3% da área total da
bacia, apresentadas espacialmente na Figura 62.

Figura 62 – Unidades de Conservação de Proteção Integral – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseada nos dados do IEF (2015)

Verifica-se a efetividade das Unidades de Conservação de Proteção Integral por meio da
coincidência com áreas mais preservadas na bacia, entretanto a abrangência das mesmas
ainda é restrita, considerado a importância da região para o abastecimento da RMBH.
Relativamente à APA Sul, a efetividade na conservação da área central da bacia é
reduzida, especialmente nas proximidades do ponto de captação do SRV, bem como a
APE Ouro Preto/Mariana que a efetividade se restringe a porção leste, nas áreas de
nascente do rio das Velhas.
Os efeitos desse estressor, conforme apresentado, são difusos na bacia e, portanto, de
difícil correlação direta com a qualidade e a quantidade da água.
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6.2.2 Estressor de água bruta: demanda - pressão por
demanda de água
A pressão por demanda de água na bacia é alta e com tendência de crescimento, sendo
que o abastecimento público representa o uso preponderante na porção da bacia em
estudo, conforme será apresentado.

6.2.2.1 Usuários e uso de água
Os usuários outorgados na porção a montante do ponto de captação do SRV somam
uma vazão de 10,6 m3/s, sendo aproximadamente 86% para abastecimento público
(nove intervenções), 4,8% para extração mineral (55 intervenções) e 5% para consumo
industrial (19 intervenções), resumidos na Tabela 34. O uso para irrigação é menos
significativo na bacia, com apenas quatro outorgas de direito de uso de recursos hídricos
que somam vazão de 30 L/s e 145 intervenções consideradas insignificantes, com vazão
total de 67,1 L/s.
Tabela 34 – Quantitativo e vazão outorgada por finalidade de uso
– bacia hidrográfica a montante do SRV
Vazão (m³/s)

Percentual da vazão
outorgada em
relação ao total

Nº de
intervenções

9,16

86,4%

9

0,04

0,4%

5

0,54

5,1%

19

0,51

4,8%

55

Irrigação

0,03

0,3%

4

Outros

0,33

3,1%

11

Finalidade
Abastecimento
Público*
Consumo
Humano*
Consumo
Industrial
Extração Mineral

Total

10,60 m³/s

103

*Considera-se abastecimento público outoragas concedidas para autoridades competentes na
prestação do serviço público.
Consumo humano referem-se a outorgas concedidas para
Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

A Figura 63 apresenta espacialmente as distribuições das outorgas e autorizações de uso
insignificante na bacia, o que permite observar maior dispersão na porção leste e maior
concentração na porção oeste da área de estudo.
267

Figura 63 - Outorgas de direito de uso de recursos hídricos e usos insignificantes autorizados na bacia
hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

O percentual das vazões outorgadas por finalidade de uso em relação à vazão total está
demonstrado na Figura 64 e a distribuição espacial na Figura 65.
3,1%

0,3%
0,4%

4,8%
5,1%

86,4%

Abastecimento Público

Consumo Humano

Consumo Industrial

Extração Mineral

Irrigação

Outros

Figura 64 – Percentual da vazão outorgada por finalidade em relação a vazão total outorgada na bacia
hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora
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Figura 65 – Distribuição espacial das outorgas por finalidade de uso na bacia hidrográfica a montante do
SRV
Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

A bacia do rio das Velhas possui dois cadastros de usuários de recursos hídricos, um
realizado especificamente na bacia em 2010 e outro inserido em uma ampla campanha
de regularização do uso de recursos hídricos em todo o estado no ano de 2007,
nominada “Água Faça Uso Legal”. Entretanto, nesta última, optou-se pela simplicidade
e autodeclaração no cadastro, o que limita a utilização dos dados para compor o balanço
hídrico na bacia em análise. Entretanto, pode ser um referencial em relação a usos não
regularizados, conforme Tabela 35.
Tabela 35 - Usuários de águas superficiais cadastrados na “Campanha: Água faça o uso
legal” – bacia hidrográfica a montante do SRV (2007)
Finalidade da captação (L/s)
Município
Itabirito
Nova Lima

Total de
Demanda
Cadastros Abast. Consumo Dessedentação Irrigação Outros
por
Público humano
de animais
município
40
40

0,59
0,00

0,16
0,12

0,10
0,76

Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)
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4,28
3,45

0,00
0,00

5,13
4,32

Não houve nenhum usuário cadastrado nos municípios de Rio Acima e Ouro Preto na
Campanha de Regularização. Pode-se observar que apesar de somar 80 usuários de
água, os usos cadastrados somam uma pequena vazão de 9,4 L/s. Já no cadastro
realizado em 2010 pelo, IGAM e a ANA, o resumo das vazões cadastradas, por
finalidade de uso, está apresentado na Tabela 36 e a distribuição dos pontos cadastrados
na bacia mostrados Figura 66.
Tabela 36 – Quantitativo e vazão cadastrada por finalidade de uso
– bacia hidrográfica a montante do SRV (2010)
Finalidade
Abastecimento Público
Dessedentação animal
Aquacultura
Consumo Industrial
Extração Mineral
Irrigação
Outros
Total

Vazão
(m³/s)
9,52
0,03
0,005
0,56
1,54
0,06
0,34
12,05

Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

Percentual da vazão cadastrada em
relação ao total
78,97
0,23
0,04
4,63
12,80
0,48
2,85
100

Nº de
intervenções
42
11
12
30
49
21
208
373

Figura 66 – Cadastro de usos consuntivos na bacia hidrográfica a montante do SRV pela “Campanha:
Água faça o uso legal” - 2007 (IGAM e ANA, 2010)
Fonte: a autora
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Constata-se que o cadastro de usuários é mais representativo do uso na bacia e reflete
em uma demanda de vazão 19% superior à outorgada. Por essa razão, o balanço hídrico
será feito para as duas situações atuais de uso da água: vazões outorgadas e vazões
cadastradas (além do cenário futuro, objeto do próximo item).
Os dados completos de outorgas de direito pelo uso de recursos hídricos, cadastros de
usos insignificantes, cadastro de usuário e campanha de regularização estão
apresentados no Anexo 5. São realizadas, no plano, análises de projeção das porções da
bacia, conforme apresentado no Anexo 6.

6.2.2.2 Projeção de demanda
Para avaliar as demandas futuras na área a montante do SRV, foram utilizados os dados
do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio das Velhas e a projeção
populacional dos municípios que compõem a bacia.
 Projeção das demandas - Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do
rio das Velhas
O Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio das Velhas apresenta a projeção
geral da demanda para a bacia que, no cenário tendencial, prevê um aumento de 52% de
uso da água superficial. São realizadas, no plano, análises de projeção das porções da
bacia, conforme apresentado no Anexo 6. A área do plano que se aproxima à área objeto
deste estudo contempla as porções designadas UTE Nascentes, SCBH rio Itabirito e
Calha do rio das Velhas - Trecho Alto, cujas projeções para 2035 são respectivamente
0,635 m3/s, 2,551 m3/s e 7,371 m3/s, cuja soma equivale à 10,56 m3/s (Tabela 37). Este
valor apresentado para 2035 é semelhante ao resultado da soma das outorgas concedidas
na presente data e inferior ao cadastro disponível no Cadastro Nacional de Usuários de
Recursos Hídricos (CNARH). A justificativa apresentada pela Agência de Bacia Peixe
Vivo (feita por uma comunicação pessoal) considerou que a projeção é baseada em
dados socioeconômicos que espelham o uso real, uma vez que, muitas vezes os usuários
solicitam vazões nas outorgas superiores à demanda efetiva.
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Tabela 37 – Projeção tendencial de uso de recursos hídricos - Alto Velhas

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2035

2030

2025

2020

Q7,10

2015

Demanda Média Superficial
(m³/s)

Q95

2010

Demanda Média Total (m³/s)

Q90

UTE/
Calha

QMLP

Disponibilidade
Hídrica (m³/s)

UTE
12,91 6,49
Nascentes

5,05

3,59

0,16 0,23 0,32 0,42 0,540 0,66 0,15 0,22 0,308 0,41 0,52 0,63

SCBH rio
13,09 6,57
Itabirito

5,12

3,64

2,02 2,36 2,71 3,06 3,411 3,74 1,36 1,59 1,829 2,07 2,32 2,55

Calha do
rio das
Velhas Trecho
Alto

46,9

21,0 18,71 13,58 6,48 6,69 6,91 7,07 7,228 7,39 6,47 6,68 6,899 7,05 7,21 7,37

Fonte: CBH rio das Velhas (2015)

Os dados do Plano não foram considerados como base para projeção futura, pois no
entendimento desta autora, a metodologia proposta subestima o resultado final, visto
que apenas a COPASA capta 6,4 m³/s, com o ano de referência de 2015 (COPASA,
2015). Pelo exposto, a fim de complementar a avaliação de demandas futuras, foi
considerada a tendência de crescimento populacional nos municípios, além de
informações disponíveis nos seus Planos de saneamento.
Observa-se uma tendência média de crescimento de 27% da população (nos anos 2016 a
2036) nos municípios a montante do ponto de captação, com destaque para Nova Lima,
com aproximadamente 37% e Itabirito com 30,6%, sendo que este último município
possui a área total inserida na bacia (Figura 67 e Tabela 38). Este crescimento
representa um aumento de demanda de uso da água para abastecimento público,
prioridade estabelecida em lei, mas o crescimento populacional induz o aumento da
demanda para outras atividades requeridas por essa população.
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Figura 67 – Comportamento populacional dos municípios localizados na bacia hidrográfica de
contribuição do SRV
Fonte: a autora

Tabela 38 – Taxa de crescimento populacional (2016 a 2036)
População - Montante do Ponto de Captação - Sistema Velhas
Município 2016
2036
Ouro Preto 74.356 83.815
Nova Lima 91.069 124.382

Taxa de crescimento
12,7%
36,6%

Sistema de Abastecimento
SAAE
COPASA (SRV/SMR/SCT/SPA/SPR)

Itabirito
50.305 65.685
Rio Acima 10.026 12.957
Total
225.756 286.838

30,6%
29,2%
27,1%

SAAE
SAA
-

Fonte: a autora, baseada em IBGE (2016)

Com exceção da cidade de Nova Lima que é abastecida pelo próprio Sistema do rio das
Velhas, os outros municípios a montante do ponto de captação não possuem contrato de
concessão com a COPASA e prestam o serviço de abastecimento de água potável por
meio de estruturas administrativas próprias. As outorgas concedidas a estes municípios
para abastecimento público estão apresentadas na Tabela 39.
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Tabela 39 - Outorgas para abastecimento público para os municípios
sem concessão da COPASA – bacia hidrográfica a montante do SRV
Município

Portaria da
outorga

Manancial de
abastecimento

Vazão
outorgada
(m³/s)

Ouro Preto 477/ 2010

Rio Maracujá

0,03

Ouro Preto 1450/ 2004

Ribeirão Funil

0,042

Ouro Preto

3025/ 2011

Córrego do
Riacho
Ribeirão do
Silva

0,015

Itabirito

3012/ 2012

0,11

Itabirito

333/ 1997

Córrego Bação

0,123

Itabirito

385/ 1997

Córrego Carioca

0,047

Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

Empreendedor
Serviço Municipal de Agua e
Esgoto de Ouro Preto
Serviço Municipal de Agua e
Esgoto e Ouro Preto
Serviço Municipal de Agua e
Esgoto de Ouro Preto
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto

Segundo os Planos de Saneamento dos municípios de Ouro Preto e Itabirito as vazões
projetadas são as indicadas nas Tabelas 40 e 41.
Tabela 40 – Demanda projetada para abastecimento público em Ouro Preto
Ano
2016
2020
2032

Vazão Média
População
de Tratamento
(hab)
Atual (L/s)
79.048
80.658
85.488

260
260
260

Vazão de
Captação
Projetada
(L/s)
508,87
519,24
550,33

Vazão de
Distribuição
Projetada
(lL/s)
741,08
756,17
801,45

Vazão
Média
Projetada
(L/s)
411,71
420,09
445,25

Déficit
de
Vazão
(L/s)
-151,71
-160,09
-185,25

Fonte: Plano de Saneamento (2013). Disponível em: < http://cbhvelhas.org.br/images/subcomites/
planosmunicipais/PMSB/Ouro_Preto/8_Relatorio_Final_do_PMSB_OP_Documento_Sintese.pd>.
Acesso em: 12 maio 2016

Tabela 41 – Demanda projetada para abastecimento público em Itabirito
Ano

População
(hab)

2016
2021
2026
2033

59.477
64.899
70.815
80.013

Vazão
média
(L/s)
146,9
160,3
174,9
197,6

Vazão de
distribuição (L/s)
264,4
288,5
314,8
355,7

Vazão de
Captação
(L/s)
181,5
198,1
216,1
244,2

Superávit/déficit de
vazão
(L/s)
188,5
171,9
153,9
125,8

Fonte: Plano de saneamento, 2014 Disponível em: <http://www.agbpeixevivo.org.br/
images/2014/cbhvelhas/PMSB/8%20-%20Relatorio%20Final%20do%20PMSB%20%20Documento%20Sintese.pdf>. Acesso em: 12 maio 2016
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O município de Rio Acima não possui Plano de Saneamento, mas com base em um
estudo realizado para o município, a projeção populacional e a vazão necessária,
captada no rio Mingú estão apresentadas na Tabela 42.
Tabela 42 – Demanda projetada para abastecimento público em Rio Acima
Ano
2015
2020
2030

População
(hab)
8.661
9.436
11.202

Vazão captada
(L/s)
25,02
27,25
32,36

Fonte: COPEE, 2013. Disponível em: <http://rioacima.cidadesdigitais.gov.br/copy_of_acesso-ainformacao/diagnostico-e-diretrizes-para-a-melhoria-do-sistema-de-abastecimento-de-agua-em-rioacima>. Acesso em: 12 maio 2013

Desta forma, considerando os dados apresentados nas Tabelas 40, 41 e 42 a demanda
adicional para o abastecimento de água da população futura na área de estudo seria de
aproximadamente 0,111 m3/s.

6.2.2.3 Balanço hídrico
Para avaliar o efeito do estressor “Demanda - Pressão sobre a quantidade”, calculouse a disponibilidade hídrica no ponto de captação do SRV, considerado o exutório do
trecho de estudo da bacia e, em seguida, efetuou-se a avaliação de balanço hídrico. As
características fisiográficas da bacia de contribuição do ponto de captação do SRV, no
município de Nova Lima, estão apresentadas da Tabela 43.
Tabela 43 - Caracterização fisiográfica – bacia hidrográfica a montante do SRV
Característica
Área de drenagem da bacia de
interesse
Perímetro da bacia de interesse
Maior elevação do curso d'água
(nascente)
Elevação do ponto de interesse
Desnível natural total (até o ponto
de interesse)
Comprimento do curso d'água até o
ponto de interesse
Declividade do curso d’água (até o
ponto de interesse)

Símbolo Unidade

Bacia hidrográfica
- SRV

AD

km2

1.676,5

P

km

212,57

HMAX

m

1498,16

HPONTO

m

791,96

H

m

706,20

L

km

96,13

S

m/km

7,35

275

Característica

Símbolo Unidade

Coeficiente de Compacidade
Fator de Forma
Tempo de concentração

Kc
Kf
tc

----h

Bacia hidrográfica
- SRV
1,454
0,181
14,827

Fonte: a autora

A fim de avaliar o comportamento hidrológico da bacia produtora do SRV, realizou-se
um estudo hidrológico, apresentado integralmente no Apêndice 6, em três etapas:
1) definição das séries de descargas médias mensais nas estações fluviométricas de
referência e posteriormente nos pontos de captação;
2) elaboração e avaliação da curva de permanência nos pontos de captação; e
3) cálculo da vazão Q7,10 no ponto de captação.
Para verificar a coerência regional dos dados consistidos de oito estações fluviométricas
selecionadas (Apêndice 6), foram feitas correlações por regressão linear entre todas as
estações, duas a duas, com período comum de dados disponíveis. O critério para a
correlação é a ocorrência de pelo menos 5 anos de dados comuns sem a observância de
falhas. As estações representativas para a região homogênea estão apresentadas na
Tabela 44.
Tabela 44 - Estações fluviométricas de referência
- bacia hidrográfica a montante do SRV
Período dos dados
Área de
Código
Curso
Drenagem
Estação
Operador Consistência
D’água
Hidroweb133 na estação
Brutos
verificada
/km²
Honório
Bicalho
Rio das Montante
Velhas
Honório
Bicalho

41199998
41200000

1550
1550

CPRM
ANA

mai/71 dez/07

jun/08
jan/16

out/63 dez/70

---

Ponto de Área de
Captação Drenagem
(Sistema no ponto
/km²
produtor)

Fonte: a autora, baseada em HIDROWEB (2016)

133

Disponível em: <http://www.snirh.gov.br/hidroweb/ >. Acesso em: 10 jun. 2016.
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Rio das
Velhas

1667

Foi utilizada uma estação no próprio rio das Velhas, que além dos critérios de seleção
acima mencionados, sua área de drenagem representa cerca de 92% da área de
drenagem do ponto de captação, sendo os resultados praticamente locais (Figura 68).

Figura 68 – Localização das estações fluviométricas de referência e do ponto de captação do SRV
Fonte: a autora

O comportamento médio mensal da vazão (descargas médias mensais) no ponto de
captação, conforme a série histórica disponível desde 1964 mostram valores máximos e
mínimos da série de 166,4 e 10 m3/s, respectivamente. A Figura 69 apresenta o recorte
da série histórica para os anos de 2000 a 2015 e demonstram, claramente, a crise hídrica
caracterizada no Capítulo 5.

277

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

278
2008

Média mensal

Figura 69 – Vazão média mensal – ponto de captação do SRV – 2000-2015
Fonte: a autora
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Outubro

Julho

Abril

Janeiro

Vazão (m3/s)
140

120

100

80

60

40

20

0

A curva de permanência de descargas médias é um modelo matemático que informa
com que frequência, em média, uma vazão de dada magnitude é igualada ou excedida
durante o período em análise. A curva é elaborada tendo as vazões médias mensais
lançadas em ordenada, contra a porcentagem do tempo em que essa descarga é igualada
ou excedida em abscissa. Dessa forma, a curva de permanência representa a
probabilidade de superação das vazões ao longo do tempo.

Figura 70 - Curva de Permanência - ponto de captação do SRV
Fonte: a autora

 Vazões Extremas Mínimas – Q7,10
O cálculo das vazões extremas mínimas, Q7,10, foi realizado com o emprego do software
Sistema Computacional para Análises Hidrológicas (SisCAH). Foi considerado que as
vazões mínimas anuais se distribuem conforme a distribuição de Weibull. Os conjuntos
de dados dos anos que apresentaram falhas de medição foram descartados da análise.
Os resultados das vazões a para a estação selecionada e para o ponto de captação do
Sistema produtor rio das Velhas estão apresentados nas Tabelas 45 e 46
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Tabela 45 – Vazões de referência na estação fluviométrica Honório Bicalho
Estação

Curso
D’água

Área de
Drenagem
(km²)

Q mlt
m³/s

q
L/s.km²

Q 95%
m³/s

Q 90%
m³/s

Q 7,10
m³/s

Honório
Bicalho
Unificada

Rio das
Velhas

1.550

30,69

19,80

12,75

14,33

10,80

Fonte: a autora, baseada em HIDROWEB (2016)

Tabela 46 - Caracterização e vazões de referência no ponto de captação do SRV
Ponto de
Captação

Área de
Drenagem
(km²)

Q mlt
m³/s

q
L/s.km²

Q 95%
m³/s

Q 90%
m³/s

Q 7,10
m³/s

Sistema rio
das Velhas

1.676

33,19

19,80

13,79

15,50

11,68

Fonte: a autora, baseada em HIDROWEB (2016)

Com o estudo realizado, foi possível realizar o balanço hídrico no ponto de captação do
SRV em três cenários:
1) cenário de usos outorgados;
2) cenário de usos cadastrados; e
3) projeção de usos futuros.
A Tabela 47 apresenta o cenário dos usos outorgados, cuja vazão outorgada para o
abastecimento do SRV representa aproximadamente 85% da vazão comprometida na
bacia.
Tabela 47 – Balanço hídrico no ponto de captação do SRV - cenário de usos outorgados
Ponto de Captação
Sistema rio das
Velhas

Usos Outorgados
Área de Drenagem
Q 95%
Q 90%
(km²)
m³/s
m³/s
1.676,5

Q 7,10
m³/s

30% Q 7,10
m³/s

13,79

15,5

11,68

3,5

Vazão total outorgada à montante do SRV
(m³/s)

10,57

10,57

10,57

10,57

Disponibilidade hídrica no ponto (m³/s)

3,22

4,93

1,11

-7,07
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Ponto de Captação

Usos Outorgados
Área de Drenagem
Q 95%
Q 90%
(km²)
m³/s
m³/s

Q 7,10
m³/s

30% Q 7,10
m³/s

Percentual da vazão comprometida em
relação à vazão de referência

76,60%

68,20%

90,50%

302,00%

Vazão total outorgada para a COPASA –
SRV (m³/s)

9,15

9,15

9,15

9,15

Disponibilidade hídrica no ponto (m³/s)
(Considerando apenas o uso para
abastecimento público)

4,64

6,35

2,53

-5,65

Fonte: a autora

A Tabela 48 apresenta o cenário dos usos cadastrados. Pôde-se observar que os usuários
outorgados também estão presentes na lista do cadastro realizado pela ANA/IGAM e,
desta forma, este cenário se aproxima mais da realidade da bacia.
Tabela 48 – Balanço hídrico no ponto de captação do SRV –
Cenário de usos outorgados e cadastrados
Ponto de
Captação

Área de
Drenagem
(km²)

Sistema rio das
Velhas

1.676,5

Usos cadastrados
Q 95%

Q 90%

Q 7,10

30% Q 7,10

m³/s

m³/s

m³/s

m³/s

13,79

15,5

11,68

3,5

Vazão total outorgada à montante do
SRV (m³/s)

12,05

12,05

12,05

12,05

Disponibilidade hídrica no ponto (m³/s)

1,74

3,45

-0,37

-8,55

Percentual da vazão comprometida em
relação à vazão de referência

87,38%

77,74%

103,17%

344,29%

Fonte: a autora

Para o cenário futuro, tendo em conta o abastecimento público como uso prioritário e a
atual situação de criticidade da bacia apresentada nas Tabelas 47 e 48, considerou-se a
projeção realizada para os três municípios que utilizam águas da mesma bacia para
abastecer a sua população.
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A apreciação das informações apresentadas nas Tabelas 46 e 47 indica que com o
critério de outorga134 em vigor no estado de Minas Gerais para a bacia do rio das Velhas
(30% da Q 7,10), apenas com a outorga concedida para a captação do SRV, o limite seria
excedido em quase 3 vezes a vazão outorgável. Por essa razão, foram feitos também o
balanço hídrico com outras vazões de referência ‘menos conservadoras’, que são
amplamente utilizadas no Brasil, a saber: Q90 e Q95. Considerou-se que estas se
adéquam melhor à realidade da bacia.
Para esta discussão, deve-se compreender que as vazões de referência, por sua natureza
estatística, já representam uma probabilidade de ocorrência, ou seja, um risco de
desabastecimento associado. A vazão Q7,10, apesar de mais restritiva do ponto de vista
de vazão disponível para o uso, é a vazão de referência que representa menor risco de
desabastecimento em relação à Q90 e Q95, que, em respectivamente 10% e 5% do tempo,
ocorrem vazões numericamente inferiores as mesmas (SANTOS; CUNHA, 2013).
Desta forma, a fixação da vazão de referência, do ponto de vista da quantidade da água
disponível, deve ponderar o risco associado ao desabastecimento, mas também o
atendimento às demandas na bacia de maneira racional. Além disso, a vazão
remanescente no corpo de água determina a manutenção dos processos ecológicos e
reduz o impacto de lançamento de cargas poluidoras.

6.2.2.4 Situação do estressor em 2015
Para dar uma visão geral da situação do estressor “Demanda: Pressão por demanda de
água”, a Tabela 49 resume os principais resultados mensurados, a saber, as vazões de
demanda pelos atuais usos outorgados e cadastrados, além da estimativa de vazão para
usos futuros.

134

Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março 2012.
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Tabela 49 – Cenário do estressor: demanda - 2015
Demanda
Característica mensurável
Usos atuais e usuários da água
Projeção de demanda

Parâmetro
Uso outorgado
Uso Cadastrado
Vazão para usos
futuros

Vazão
(m³/s)
10,6
12,05
12,05+
0,111

(Q7,10)
90,8%
103,2%

(Q90)
68,4%
77,7%

(Q95)
76,9%
87,4%

104,1%

78,5%

88,2%

Fonte: a autora

6.2.2.5 Ações de gestão em execução com interferência na
demanda
O órgão gestor de recursos hídricos de Minas Gerais possui um sistema de outorga
consolidado desde 2002, bem como uma área específica de fiscalização. No ano de
2004 foi iniciado um processo de descentralização da análise das outorgas para nove
unidades regionais em todo estado, coordenadas pela SEMAD.
No ano de 2011, a fiscalização foi centralizada em uma Subsecretaria de Controle e
Fiscalização Ambiental Integrada da SEMAD, com competências em todas as áreas de
meio ambiente, florestal e recursos hídricos.
Na última mudança organizacional, ocorrida no ano de 2015, foi estabelecido o retorno
da análise dos processos de outorga pelo IGAM, mas ainda não foi operacionalizado. As
diversas alterações institucionais, aqui brevemente relatadas, comprometeram o controle
do sistema de outorga, bem como do seu banco de dados. As diversas mudanças
institucionais, em um curto espaço de tempo, dificultaram o estabelecimento de
procedimentos e regras mais uniformes de análise técnica para todo o estado.
Especificamente para a área de estudo, as outorgas concedidas não refletem a realidade
da bacia. Um exemplo são as outorgas concedidas para o município de Ouro Preto, que
se somadas equivalem a uma vazão de 0,087 m3/s, enquanto o Plano de Saneamento da
cidade indica a necessidade, em 2016, de 0,508 m3/s. O banco de dados do cadastro de
usuários realizado em 2010 permite maior entendimento da realidade do uso de água,
favorecendo assim ações mais efetivas de controle, as quais – deve-se ressaltar - não são
realizadas por nenhum dos entes que compõem do Sistema de Recursos Hídricos da
bacia do rio das Velhas.
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6.2.3 Estressor da água bruta: Poluentes ordinários - pressão
sobre a qualidade das águas
6.2.3.1 Fontes pontuais (dados de licenciamento) e difusas
Para entendimento dos fatores de pressão presentes na bacia em análise, antes de se
apresentar os dados resultantes das redes de monitoramento disponíveis na bacia serão
apresentados: (a) dados de licenciamento; (b) cenário do tratamento de esgoto. Os dados
de licenciamento foram obtidos junto ao banco de dados da SEMAD e os dados de
coleta e tratamento de esgoto junto à FEAM.
(a) Licenças ambientais
A DN Copam no 74,135 de 2004, estabelece critérios para classificação, segundo o porte
e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente
passíveis de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no
Estado de Minas Gerais.
Os empreendimentos são classificados em seis classes que conjugam o porte e o
potencial poluidor ou degradador do meio ambiente. A referida deliberação agrega os
tipos de empreendimentos/atividades em listagem, conforme Quadro 25.
Quadro 25 – Listagem da Deliberação Normativa Copam no 74
com respectiva tipologia industrial
Listagem
A
B
C
D
E
F
G

Empreendimento/Atividade
Atividades Minerárias
Atividades Industriais / Indústria Metalúrgica e Outras
Atividades Industriais / Indústria Química
Atividades Industriais / Indústria Alimentícia
Atividades de Infra-Estrutura
Serviços e Comércio Atacadista
Atividades Agrossilvipastoris

Fonte: a autora, baseada em DN Copam no 74 (2004)

Nos municípios que compõem a porção de montante do ponto de captação constam
1008 licenças concedidas (Tabela 50).

Disponível em: <http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/recursos/DeliberaNormativa74.pdf.
Acesso em: 08 ago. 2016.
135
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Observa-se que quase 36% das licenças se relacionam às atividades minerárias, o que
corrobora o diagnóstico já apresentado. Em seguida aparecem os setores de comércio e
serviços atacadistas e o setor de infraestrutura, que em conjunto representam
praticamente a mesma proporção que o setor minerário individualmente.
Tabela 50 – Licenças e autorizações concedidas por tipo de atividade –
bacia hidrográfica a montante do SRV
Listagem
A
B
C
D
E
F
G
Total

Licenças concedidas Percentual de cada atividade
362
148
80
32
161
217
8

35,9%
14,7%
7,9%
3,2%
16,0%
21,5%
0,8%
1008

Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)

A Figura 71 apresenta a evolução dos licenciamentos concedidos. Para cada atividade
agrupada na DN Copam no 74, nota-se uma tendência de redução de licenças concedidas
a partir de 2013.
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Figura 71 – Empreendimentos/Atividades licenciadas por tipologia industrial – bacia hidrográfica
a montante SRV
Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)

Em relação ao porte, 51% representam empreendimentos pequenos, normalmente
associados a serviços e comércio atacadistas e atividades agrossilvipastoris. Os maiores
empreendimentos, classes 5 e 6, considerados empreendimentos de grande porte e
potencial poluidor, equivalem a 29% dos empreendimentos licenciados (Figura 72).
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Figura 72 – Percentual de empreendimentos licenciados por classe nos municípios - bacia hidrográficaa
montante do SRV
Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)

Se avaliação for feita por município, conclui-se que Nova Lima possui o maior número
de licenças concedidas e Ouro Preto o maior número de empreendimentos de grande
porte e potencial poluidor (Figura 73). Estes dados certificam os dados apresentados
para o PIB nos municípios na bacia em análise.
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Figura 73 – Número de empreendimentos licenciados por classe e por município localizado na bacia
hidrográfica de contribuição do SRV
Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)
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(b) Esgotamento sanitário
Outra importante fonte de poluição pontual, especialmente nas áreas urbanas, é o esgoto
doméstico. Avançando na análise dos fatores de pressão na qualidade das águas, a
coleta e tratamento de esgoto nos municípios no trecho de estudo da bacia é deficitária,
conforme demonstrado na Tabela 51.

Este cenário é responsável por parte

representativa da poluição nos corpos de água desta bacia.
Tabela 51 – Coleta e tratamento de esgoto nos municípios localizados
na bacia de contribuição do SRV
Município
Itabirito
Nova Lima
Ouro Preto
Rio Acima

Coleta

Tratamento

2015

2015

96%
23,6%
60%
90%

57,7%
23,6%
0,8%
20%

Fonte: a autora, baseada em FEAM (2016)

A Figura 74 apresenta o índice de coleta de esgoto e a Figura 75 demonstra o avanço no
tratamento de esgoto nos municípios a montante do ponto de captação ressaltando que a
atividade de tratamento do esgoto na bacia teve início só a partir de 2012, com
tratamento parcial.
As duas Figuras analisadas conjuntamente, permitem constatar a herança de aporte de
carga poluidora, especialmente por matéria orgânica na bacia.
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Figura 74 – Percentual de coleta de esgoto nos municípios localizados na bacia hidrográfica de
contribuição do SRV
Fonte: a autora
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Figura 75 - Percentual de tratamento de esgoto nos municípios localizados na bacia hidrográfica de
contribuição do SRV
Fonte: a autora
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(c) Cadastro de lançamento de efluentes
O cadastro elaborado pela ANA e IGAM em 2010, apresentado no estressor
“Demanda”, contemplou também o cadastro de lançamento de efluentes de 223
usuários, que contempla os dados de vazão lançada, sua localização, o tipo de atividade
e se há tratamento ou não. Em relação à qualidade são apresentados dados de carga de
DBO. Os dados completos estão apresentados no Anexo 7. A Figura 76 demonstra
espacialmente os lançamentos cadastrados. As principais informações resultantes deste
cadastro são:
 dos 223 usuários cadastrados 84 estão em Nova Lima, 62 em Outro Preto, 53 em
Itabirito e 24 em Rio Acima;
 apenas 18 usuários têm tratamento por Estação de Tratamento, 198 declararam
sem tratamento e 7 outros tipos;
 quatro usuários lançam em barragens ou açudes, 52 diretamente no corpo de
água, 3 no solo com fertirrigação e 149 no solo por fossa ou sumidouro e 15
declararam que lançam no solo. (IGAM, 2016)

Figura 76 – Cadastro de lançamento de efluentes – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora
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6.2.3.2 Avaliação da qualidade da água no corpo de água
A avaliação da qualidade da água fundamentou-se na série histórica dos resultados das
campanhas de monitoramento efetuadas pela COPASA, disponibilizados para este
estudo, contemplando aos dados obtidos de janeiro de 2005 a dezembro de 2015, sendo
ainda complementada pelos dados do sistema de monitoramento oficial do estado, da
rede de qualidade das águas do Estado de Minas Gerais operada sistematicamente desde
1997, com quatro campanhas de monitoramento anual, por meio do Projeto Águas de
Minas, executado IGAM.
a) Monitoramento Copasa-MG
Para o SRV foram coletadas amostras de água nos corpos hídricos principais e em
alguns de seus afluentes, descritos na Tabela 52 aqueles avaliados neste estudo (Figura
77).
Tabela 52 - Descrição e coordenadas (UTM) dos pontos de amostragem de qualidade
das águas da COPASA
Ponto
415
419
417
418

Descrição
Rio das Velhas Passarela Honório Bicalho
Rio das Velhas Ponte Rio Acima
Rio das Velhas Montante Rio Acima
Rio Itabirito Trib.R.Velhas Mont.rio das
Velhas

450
Rio das Velhas Montante rio Itabirito
Nota: UTM - Universal Transversa de Mercator
Fonte: a autora

Latitude
622478
626542
626220

Longitude
7785680
7778309
7772820

624972

7763328

630952

7765036

Nas amostras de água foram analisados os seguintes parâmetros: Acidez total,
Alcalinidade Bicarbonato, Alcalinidade Carbonato, Alcalinidade Total, Alumínio,
Antimônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cianeto, Cloreto Total, Clorofila a,
Cobalto, Cobre dissolvido, Condutividade Elétrica in loco, Cor, Cromo Total, Demanda
Bioquímica de Oxigênio – DBO, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Dureza
(Cálcio), Dureza (Magnésio), Dureza Total, Escherichia coli, Fenóis Totais, Ferro
Dissolvido, Ferro total, Fluoreto, Fósforo Total, Lítio, Magnésio, Manganês solúvel,
Manganês Total, Mercúrio, Níquel, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal Total,
Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio total, Óleos e Graxas, Ortofosfatos, Oxigênio
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Dissolvido (OD), pH in loco, Potássio, Prata, Sódio, Sólidos Dissolvidos, Sólidos em
Suspensão, Sólidos Totais, Sulfatos, Substâncias tensoativas, Sulfetos, Temperatura da
Água, Temperatura do Ar, Turbidez e Zinco. Além desses, foram analisados os
parâmetros orgânicos tóxicos.
Os resultados obtidos foram confrontados com os limites estabelecidos na DN
Copam/CERH no 01/2008. Foram utilizados as condições e padrões estabelecidos para
as Classes 1 e 2, respeitando o enquadramento das águas da bacia do rio das Velhas,
Figura 77 (DN Copam no 20/1997136). Considerando o objetivo deste trabalho, os
esforços foram concentrados na análise dos parâmetros que violaram os limites da
legislação.

Figura 77 - Localização dos pontos de amostragem de qualidade das águas na bacia hidrográfica a
montante do SRV e enquadramento do trecho da bacia
Fonte: a autora

Dos parâmetros que representam um indicativo de contaminação dos corpos de água por
matéria orgânica e que apresentaram resultados em não conformidade com os limites
da DN Copam/CERH no 01/2008 encontram-se DBO, OD, nitrogênio amoniacal total,
Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=115>. Acesso em: 08 ago.
2016.
136

292

fósforo total e Escherichia coli. Os maiores valores de DBO ocorreram no rio Itabirito
(ponto 418), no período de 2014 a 2015 (Figura 78), indicando a contribuição de
matéria orgânica da cidade de Itabirito para este corpo de água, uma vez que apesar do
município apresentar percentual elevado de coleta de esgoto (96%), tem pouco mais da
metade tratado (57,7%).

Figura 78 - Ocorrências de DBO nos corpos de água constituintes do SRV
Fonte: a autora

Corroborando os resultados obtidos para DBO, o parâmetro OD apresentou violação
legal recente (setembro de 2014) somente no ponto 418 (Figura 79), coincidente com o
valor elevado de DBO na mesma campanha.
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Figura 79 - Ocorrências de OD nos corpos de água constituintes do SRV Fonte: a autora

Quando avaliados os resultados de Escherichia coli, indicador de contaminação fecal,
foi percebido o aumento do número de contagens deste parâmetro na época chuvosa
(outubro a abril), sugerindo a contribuição da poluição difusa para seu aumento
Entretanto os valores se mantêm elevados na época de estiagem (maio a setembro),
sugerindo também contribuição pontual de esgotamento sanitário para este parâmetro.
AFigura 80 demonstra a desconformidade quase sistemática deste parâmetro.
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Figura 80 - Ocorrências de Escherichia coli nos corpos de água constituintes do SRV
Fonte: a autora

Geralmente considerado indicador de contaminação recente por esgoto sanitário, devido
à hidrólise da ureia na água, o nitrogênio amoniacal, cujos padrões de qualidade estão
associados aos valores de pH, extrapolou seu limite legal apenas no ponto 418, no rio
Itabirito, corroborando as condições sanitárias precárias desse curso de água (Figura
81).
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Figura 81 - Ocorrência de Nitrogênio Amoniacal no rio Itabirito (418)
Fonte: a autora

Relativamente às não conformidades ocorridas para o parâmetro fósforo total, cujo
padrão de qualidade para ambiente lótico é de 0,1 mg/L P, constatou-se que este
parâmetro violou o limite legal nos pontos 415 (0,177 mg/L P em set/2006) e 418 (0,52
mg/L P em set/2007 e 0,167 mg/L P em set/2015), como mostrado na Figura 82.
Percebe-se a contribuição do rio Itabirito para o aumento da carga orgânica no rio das
Velhas. Como estas violações ocorreram no final do período seco, cogita-se
contaminação por poluição pontual, possivelmente associada ao esgotamento sanitário.

415 - Fósforo T.(mg/L P)

0,20

418 - Fósforo T.(mg/L P)
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Figura 82 - Ocorrência de Fósforo Total nos rios das Velhas (415) e Itabirito (418)
Fonte: a autora
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Também foram verificadas violações do contaminante fenol, apenas nos anos de 2006 e
2007. Com limite legal de 0,003 mg/L, foram medidos valores de 0,0071 mg/L em
setembro de 2006 e de 0,016 mg/L em março de 2007 no ponto 415, de 0,011 mg/L em
março de 2007 no ponto 418, de 0,051 mg/L em março de 2007 no ponto 417, e de
0,0169 mg/L em setembro de 2006, bem como de 0,018 mg/L em março de 2007 no
ponto 419.
Quanto aos metais, o parâmetro chumbo extrapolou o limite legal de 0,01 mg/L no
Sistema rio das Velhas, apresentando o valor de 0,0189 mg/L Pb no ponto 418 em
março de 2015 e de 0,0517 mg/L Pb, no mesmo mês, no ponto 450, como indicado na
Figura 83.
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Figura 83- Ocorrência de Chumbo Total nos rios Itabirito (418) e das Velhas (450)
Fonte: a autora

Para a variável ferro dissolvido, todos os pontos de monitoramento operados pela
Copasa apresentaram, em março de 2015, limites em desacordo com o enquadramento,
sendo obtido o valor mais alto nesta data no ponto 418 (Figura 84). Destacaram-se ainda
os valores elevados obtidos no ponto 450. Como março corresponde a um mês chuvoso,
é de supor que neste mês de 2015 houve forte contribuição da poluição difusa para as
águas desta bacia.
Ademais, os processos de lixiviação e de erosão, provocados por atividade de
agrossilvicultura, ocupação desordenada, bem como as atividades minerárias,
contribuem com a disponibilização de metais presentes no solo para os corpos de água.
Deve-se ainda reforçar o fato da bacia de interesse deste trabalho estar inserida no
Quadrilátero Ferrífero.
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Figura 84 - Ocorrências de Ferro Dissolvido nos corpos de água constituintes do SRV
Fonte: a autora

O parâmetro manganês total extrapolou o limite legal ao longo da série histórica em
todos os pontos de monitoramento localizados nesta bacia (Figura 85). Em março de
2015 foram obtidos os maiores valores da série histórica nos pontos 417 e 419.
Ressalte-se a inserção da bacia no denominado Quadrilátero Ferrífero e que o metal
manganês encontra-se associado ao metal ferro.
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Figura 85 - Ocorrências de Manganês Total nos corpos de água constituintes do SRV
Fonte: a autora

Outro metal que extrapolou seu limite legal foi o zinco, sendo que na Figura 86 são
mostrados os pontos nos quais as amostras de água analisadas apresentaram
concentrações de zinco total acima do limite legal. Como este parâmetro foi
observado apenas nos pontos 415 (rio das Velhas Honório Bicalho) e 418 (rio
Itabirito), pode-se supor que estas ocorrências estejam relacionadas a efluentes do
beneficiamento do minério ou da mineração presentes no município de Itabirito.
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Figura 86 - Ocorrências de Zinco Total no rio das Velhas (415) e rio Itabirito (418)
Fonte: a autora

A bacia ainda apresentou ocorrências de turbidez e sólidos em suspensão totais não
conformes com os padrões legais de enquadramento. Estes parâmetros destacam-se por
caracterizar, principalmente, o uso do solo da bacia.
Ressalte-se também o excessivo aumento de turbidez e SST no mês de março de 2015
em todos os pontos de monitoramento, sendo o maior valor de turbidez obtido no ponto
450, rio das Velhas a montante da confluência com o rio Itabirito (Figuras 87 e 88), área
esta mais alterada por uso antrópico, conforme demonstrado nos estudos de uso e
ocupação do solo. Verifica-se, em geral, uma tendência de crescimento de sólidos nas
águas avaliadas nos pontos monitorados pela COPASA na bacia de interesse.
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Figura 87 - Ocorrências de Turbidez nos corpos de água constituintes do SRV
Fonte: a autora
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Figura 88 - Ocorrências de SST nos corpos de água constituintes do SRV
Fonte: a autora

Foram constatadas violações de compostos orgânicos indicadores de contaminação por
pesticidas. Foram verificadas concentrações de 0,006 µg/L de Endrin (limite de 0,004
µg/L) em março de 2015, bem como 0,153 µg/L de Parationa Metítica em março de
2007 (limite de 0,04 µg/L) no ponto 415. No ponto 417 foram detectados 0,004 µg/L de
DDT + DDD + DDE (limite de 0,002 µg/L) e 0,006 µg/L de Endrin, ambos em março
de 2015. Ainda, no ponto 419 foi detectado 0,004 µg/L de DDT + DDD + DDE em
março de 2015 e 0,11 µg/L de Parationa Metítica em março de 2007. Da mesma forma,
no ponto 450 foi detectado 0,007 µg/L de DDT + DDD + DDE em março de 2015,
0,006 µg/L de Dieldrin em março de 2015 e 0,16 µg/L de Parationa Metítica em
setembro de 2008.
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Em resumo, segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio
das Velhas, as principais fontes e atividades que atuam sobre o comprometimento da
qualidade dos cursos de água na bacia são:

 atividade minerária – minerais metálicos e extração de pedras preciosas;
 carga difusa;
 esgoto doméstico;
 suscetibilidade à erosão;
 assoreamento;
 supressão da vegetação;
 efluente industrial;
 expansão urbana.

b) Monitoramento IGAM

A rede de monitoramento oficial do Estado de Minas Gerais é operada pelo IGAM e
será analisada com o objetivo de caracterizar o estressor pressão sobre a qualidade das
águas. Os resultados dos parâmetros cujos limites legais foram violados nas águas do
ponto 419-COPASA (rio das Velhas em ponte na cidade de Rio Acima) foram
comparados aos valores obtidos na série histórica do ponto AV210 (rio das Velhas na
cidade de Rio Acima), inserido no monitoramento de qualidade das águas do Programa
Águas de Minas do IGAM, quais sejam: DBO, Escherichia coli, fenóis, turbidez, SST,
ferro e manganês.
Os resultados dos parâmetros DBO e Escherichia coli obtidos no ponto AV210
corroboraram os resultados obtidos no ponto 419, ou seja, aparentemente há uma
tendência de aumento da DBO (monitorada de 2003 a 2015) nos últimos anos e os
resultados de E. coli (monitorada de 2013 à 2015) sugerem contribuição de poluição
difusa bem como pontual (esgotamento sanitário) para as águas do rio das Velhas
(Figura 89).
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Figura 89 - Ocorrências de DBO e Escherichia coli no
rio das Velhas (AV210)
Fonte: a autora

Demonstrando o grande aporte de material alóctone para o SRV, e corroborando os
dados de monitoramento executados pela COPASA, também foram identificados altos
valores de turbidez (o segundo maior valor da série histórica) e SST (o maior valor da
série histórica) em março de 2015 (Figura 90).
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Figura 90- Ocorrências de Turbidez e SST no rio das Velhas (AV210)
Fonte: a autora

Os parâmetros ferro dissolvido e manganês total não foram tão similares aos dados
obtidos pela COPASA, quanto o foram turbidez e SST, ou seja, não apresentaram altos
valores no período chuvoso de 2015 (Figura 91). Entretanto, como nas águas do ponto
419, ocorreram não conformidades no ponto AV210, para ferro dissolvido e manganês
total.
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Figura 91 - Ocorrências de Ferro Dissolvido e Manganês Total
no rio das Velhas (AV210)
Fonte: a autora

Não foram verificadas violações do contaminante fenol no ponto AV210, tendo
ocorrido nas águas do ponto 419, pontualmente em março de 2007.
Embora não tenha havido superação do limite legal para os parâmetros chumbo total e
zinco total no ponto 419, tomou-se como necessária a avaliação destes metais no ponto
AV210, haja vista que podem ser constituintes de alguns pesticidas.
O chumbo, cujo limite é 0,01 mg/L Pb, apresentou valores de 0,012 mg/L Pb, em
janeiro de 2003, e de 0,123 mg/L Pb em fevereiro, de 0,0488 mg/L Pb em março e de
0,0183 mg/L Pb em dezembro do ano de 2015. Os últimos resultados corroboram os
dados da COPASA de que há a recente presença deste contaminante no rio das Velhas
(pontos 415, 418 e 450). O zinco total, que extrapolou seu limite legal apenas em
fevereiro de 2015, corrobora a contaminação recente do ponto AV210 por metais.
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Foi obtido valor de 0,2017 mg/L Zn para o limite legal de 0,18 mg/L Zn. Apesar de ser
um valor baixo, é um indicador e alerta para a importância da continuidade do
monitoramento deste parâmetro tóxico, assim como para o chumbo.
c) Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)
Após a análise abrangente das condições de qualidade das águas na porção a montante
do SRV, calculou-se o ICE, conforme metodologia proposta pela ANA (2012),
utilizando, para este trabalho, os parâmetros Coliformes termotolerantes137, Demanda
Bioquímica de Oxigênio, Fósforo total, Oxigênio dissolvido, pH in loco e Turbidez
(Tabela 4).
A Figura 92 apresenta a série histórica disponível dos parâmetros que compõem o
Índice, e permite identificar que E. coli, Fósforo e Turbidez são os parâmetros que mais
estão em desacordo com o limite da norma.

137

A partir de 2013 o cálculo foi realizado com Escherichia coli.
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Figura 92 – Série histórica dos parâmetros constituintes do ICE - ponto de amostragem AV210
Fonte: a autora

Na Tabela 53 são apresentados os valores dos fatores considerados no cálculo do ICE e
os valores obtidos para o indicador.
Tabela 53 – Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE)
no ponto de amostragem AV210
Ano
2003
2004
2007
2008
2009
2010
2011

Fator 1 –
Abrangência
50
50
50
16,67
33,33
33,33
50

Fator 2 –
Frequência
25
33,33
25
16,67
20,83
16,67
29,17

Fator 3 Amplitude
73,42
61,48
84,37
61,29
69,74
74,84
89,53
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ICE Final
46,7
50,4
41,6
62,1
53,8
51,7
38,5

Classe
Ruim
Ruim
Péssimo
Ruim
Ruim
Ruim
Péssimo

Fator 1 –
Abrangência
2012
33,33
2013
50
2014
16,67
2015
66,67
Fonte: a autora
Ano

Fator 2 –
Frequência
20,83
25
16,67
29,17

Fator 3 Amplitude
90,02
58,19
76,03
88,79

ICE Final
43,3
53,4
54
33,7

Classe
Péssimo
Ruim
Ruim
Péssimo

A frequência de ocorrência dos resultados do Índice de Conformidade ao
Enquadramento (ICE), para o ponto de amostragem AV210 (Tabela 53), apresentou
predominância de ICE Ruim (64%) seguido da condição Péssimo, verificada em 36%
das medições. A melhor condição (ICE 62,1) foi observada no ano de 2008 e a pior
condição (ICE 33,7) no ano de 2015.Os valores obtidos para o ICE refletem os
resultados obtidos neste ponto de amostragem para os parâmetros DBO e Escherichia
coli, bem como turbidez e SST, ou seja, maior impacto na qualidade da água no ano de
2015.
Os resultados Ruim e Péssimo, para um índice que avalia a distância entre a qualidade
da água atual e a meta estabelecida pelo enquadramento do corpo de água, mostra a
necessidade de ações mais efetivas relacionadas ao controle da poluição, bem como da
implantação de programas de efetivação de enquadramento. O acompanhamento deste
índice ao longo do tempo pode contribuir com o monitoramento da evolução destes
programas.

6.2.3.3 Situação do estressor em 2015
A Tabela 54 dá um panorama da situação atual do estressor “Poluentes ordinários” Pressão sobre a qualidade das águas’, ao resumir os valores obtidos para os seis
parâmetros poluidores considerados na análise do ICE, relativos ao ano de 2015.
Tabela 54 – Cenário do estressor: poluentes ordinários - 2015
Poluentes ordinários
Característica mensurável
Parâmetro
Valor
Ptot
0,16 mg/L
Turbidez
378,8 UNT
44.167 NMP/100 ml
Condição qualitativa do corpo de água, com Coli-TT
relação ao enquadramento
pH
7,4
OD
7,78 mg/L
DBO
3 mg/L

Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)
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ICE (%)

33,7

6.2.3.4 Ações de gestão em execução com interferência na
pressão sobre a qualidade: poluentes ordinários
Os cursos de água da porção da bacia de interesse deste estudo estão enquadrados de
acordo com a DN Copam no 20/1997, conforme demonstrado na Figura 77. O Plano
Diretor de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio das Velhas identifica a
necessidade de realizar estudos para subsidiar a revisão do enquadramento e reuniões
públicas de discussão da nova proposta de enquadramento.
Além disso, conforme apresentado nos dados de monitoramento, o maior fator de
pressão na bacia são os efluentes domésticos lançados sem tratamento dos municípios a
montante do ponto de catação. Da mesma forma, não se observa uma campanha ou
programa específico de tratamento de esgoto para os mesmos.

6.2.4 Estressor de água bruta: poluente acidental
O estressor poluente acidental, conforme apresentado no Capítulo 4, tem como
característica mensurável a concentração do parâmetro representativo da atividade que
gerou o incidente. Esta metodologia proposta avalia o impacto da ocorrência do
estressor. Apesar de ser a forma mais adequada de medida para a avaliação do impacto
causado por um acidente, esta forma de mensuração, demanda o conhecimento do
comportamento do poluente representativo na ocorrência do acidente e como ele
impacta a qualidade da água. Entendendo, portanto, que o risco pode ser presente ou
iminente, para análise do contexto na bacia em estudo, a avaliação deve ser iniciada
pelo diagnóstico de fontes fixas e móveis que representam potencial perigo a acidentes
ambientais. O conhecimento do perigo existente favorece ações preventivas a fim de
minimizar a ocorrência dos acidentes e assim, prevenir a ocorrência dos impactos.
Dessa forma, serão aqui avaliadas, sobretudo, as fontes fixas potenciais de poluição
acidental da área de estudo, tendo sido identificadas as barragens de rejeito de atividade
minerária, em função da vocação econômica da bacia. Serão também consideradas as
fontes móveis, comumente caracterizadas como transportes de produtos químicos
perigosos:
a) fontes fixas potenciais: barragens de rejeitos;
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b) fontes móveis: transportes de produtos perigosos em ferrovias e rodovias e
malha viária que cruza ou margeia o manancial de abastecimento.
Os dados utilizados para a presente análise são oriundos do Programa de Segurança de
Barragens da FEAM138 e da Diretoria de Emergência Ambiental da SEMAD.

6.2.4.1 Fontes fixas
A área de estudo possui 64 barragens de rejeitos cadastradas no Banco de Declarações
Ambientais da FEAM. A classificação das barragens conforme o porte e o potencial
poluidor está apresentada na Figura 93 e a sua distribuição espacial na Figura 94. A
relação completa das barragens de rejeito e suas características estão apresentadas no
Anexo 8. (FEAM, 2016)
Ressalte-se que a classificação adotada considera três classes139 de barragens de rejeito,
cuja classificação considera, além da altura do maciço e volume da barragem
apresentado na Tabela 55, a proximidade com comunidades, interesse ambiental da área
de jusante, instalações e infraestruturas a jusante da barragem.
Tabela 55 – Definição do porte das barragens de rejeito
Porte da
Barragem
Pequeno

Altura da
Barragem H (m)
H < 15

Porte do
Reservatório
Pequeno

Médio

15 < = H < = 30

Médio

Grande

H > 30

Grande

Volume do Reservatório
Vr (m3)
Vr < 500.000
500.000 < = Vr < =
5.000.000
Vr > 5.000.000

Fonte: a autora

Essas características são pontuadas e assim, a classificação é obtida, conforme se segue:
 classe I: baixo potencial de dano ambiental - quando o somatório dos valores for
menor ou igual a dois (V < = 2);

DN Copam no 87, de 17 de junho de 2005 e DN Copam no 62, de 17 de dezembro de 2002.
139
Deliberação Normativa Copam no 62, de 17 de dezembro de 2002
138
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 classe II: médio potencial de dano ambiental - quando o somatório dos valores
for maior que dois e for menor ou igual a cinco (2 < V < = 5);
 classe III: alto potencial de dano ambiental - Classe III: quando o somatório dos
valores for maior que cinco (V > 5).

23%

42%

34%

Classe I

Classe II

Classe III

Figura 93 – Fontes fixas – Classificação das barragens de rejeito quanto ao porte e ao potencial poluidor –
bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseada em FEAM (2016)

Conforme indicado na Figura 93, o maior número de barragens de rejeito é de Classe III
(42% ou 28 unidades), seguido de barragens de classe II e I (15 e 21 barragens,
respectivamente).
Desse universo de 64 barragens de rejeitos cadastradas (Figura 93), seis delas são
apontadas com “estabilidade não garantida” (quatro de classe III, uma de Classe I e uma
de Classe II) e cinco são apontadas como situação de “estabilidade não garantida pelo
auditor”. Somente uma delas não foi avaliada por ausência de dados.
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Figura 94 – Fontes fixas – Barragens de rejeito – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseada em FEAM (2016)
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Pode-se , portanto, concluir que a situação apresentada torna muito vulnerável o Sistema
de abastecimento SRV, uma vez que o rompimento de uma barragem, especialmente
aquelas mais próximas ao ponto de captação, pode comprometer a qualidade da água
bruta para o consumo humano e torná-la imprópria para estações de tratamento
convencional que podem não atingir os padrões de potabilidade.
Foi também avaliado o histórico de acidentes no período de 2010 a dezembro de 2015.
Com base nos dados dos acidentes ambientais de fonte fixa da área de emergências
ambientais da SEMAD para a bacia hidrográfica de contribuição da captação do rio das
Velhas (Figura 95), verificou-se a ocorrência de três acidentes por fontes fixas, dos
quais dois são oriundos de atividades minerárias, um sem informação e sendo que todos
resultaram em impacto em recursos hídricos (Tabela 56).
Não há registros de paralisação da captação da ETA em função desses acidentes.
Tabela 56 – Acidentes decorrentes de fontes fixas – bacia hidrográfica a montante do
SRV
Cód.
no
Mapa

Data

Município

1

08/06/11

Nova Lima

2

10/09/14

Itabirito

3

29/08/11

Itabirito

Latitude

Longitude

Modalidad
e

20°01'12,6"

43°49'45,3"

Não
Identificado

3

20°15'12,9"

43°55'43,6"

Barragem

3

-

-

Instalação
industrial

Classe

Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)
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Danos
ambientais
gerados
Contaminação
Não
de recurso
Identificado
hídrico
Contaminação
Rejeito de
de recurso
mineração
hídrico
Rejeitos do Contaminação
beneficiame
de recurso
nto do Ouro
hídrico
Nome do
produto

Figura 95 – Fontes fixas -Espacialização dos acidentes ambientais – bacia hidrográfica montante do
SRV
Fonte: a autora

Conforme apresentado na primeira linha do Tabela 56, no dia 10 de setembro de 2014, a
barragem de rejeitos B1, da Herculano Mineração, rompeu provocando o rompimento
da Barragem B2 e o assoreamento da Barragem B3. Três funcionários foram soterrados.
Verificou-se a supressão da vegetação da área de preservação permanente pela
passagem do rejeito de minério de ferro e manganês que alcançou o ribeirão do Silva,
afluente do ribeirão Mata Porcos, que deságua no rio Itabirito, causando seu
assoreamento.
O IGAM possui três pontos de monitoramento da qualidade das águas na proximidade
do acidente, quais sejam: o AV070, localizado no Ribeirão Mata Porcos próximo de sua
confluência com o Ribeirão Sardinha; o AV080, no rio Itabirito a montante de Itabirito
e o BV035, situado no rio Itabirito a jusante da cidade de Itabirito. Os resultados
laboratoriais das coletas de amostras de água realizadas no dia 1º de outubro de 2014,
21 dias após o rompimento das barragens, apresentaram valores de manganês total nos
pontos de monitoramento AV070, AV080 e BV0355 que variaram de 5 a 84 vezes o
limite estabelecido na DN Copam/CERH no 01/2008. Analogamente, pôde-se verificar
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valores de sólidos em suspensão totais e turbidez elevados, cerca de 80 a 300 vezes o
limite normativo nas estações de amostragem AV070; AV080. Não foram registradas
violações do limite de classe destes parâmetros para o ponto BV035, localizado no rio
Itabirito a jusante de Itabirito, conforme demonstrado na Tabela 57.
Tabela 57 – Amostragem realizada - 1º de outubro de 2014 –
21 dias após o rompimento das barragens
Estação

Data de
Amostragem

Ferro
dissolvido

Manganês
total

0,03
0,03
0,074
0,3

8,436
4,182
0,516
0,1

AV070
01/10/2014
AV080
01/10/2014
BV035
01/10/2014
DN Copam/CERH no 01/2008

Sólidos em
suspensão
totais
2874
808
58
100

Turbidez
1993
851
43,8
100

Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

Ressalta-se que estas estações de amostragem apresentam historicamente violações do
limite normativo para estes parâmetros, em função das atividades minerárias
desenvolvidas no alto curso do rio das Velhas.

6.2.4.2 Fontes móveis
Com base nos dados dos acidentes ambientais de fonte móvel reportados pela área de
emergências ambientais da SEMAD na bacia hidrográfica de contribuição da captação
do rio das Velhas verificou-se, no período de 2010 a dezembro de 2015, a ocorrência de
12 acidentes por transporte rodoviário.
No trecho estudado estão contidas as rodovias BR 040 e BR 356. Entre os anos de 2010
até 2015, houve sete acidentes na BR 040, enquanto na BR 356 foram contabilizados
cinco sinistros (Figura 96). Dentre os produtos ou resíduos envolvidos nestes acidentes
rodoviários estão ácido clorídrico, gasolina, óleo diesel, álcool hidratado e leite cru
resfriado (Tabela 58). Não há registros dos impactos destes acidentes na qualidade da
água, embora, em tese, acidentes desta natureza representem um potencial risco de dano
ambiental à flora e fauna local, e à qualidade da água, podendo comprometer o
abastecimento público.
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Tabela 58 – Acidentes decorrentes de fontes móveis – bacia hidrográfica a montante do SRV
Data

Município

Latitude

Longitude

Modalidade

Nome do produto

Danos

06/09/2010
02/12/2010
31/12/2010
15/08/2011

Nova Lima
Itabirito
Nova Lima
Congonhas

20° 02' 42,30'' S
20° 13' 01,89'' S
20° 08' 37,17'' S
20° 25' 00,38'' S

43° 57' 46,00'' O
43° 48' 23,23'' O
43° 57' 33,59'' O
43° 53' 28,62'' O

Rodoviário
Rodoviário
Rodoviário
Rodoviário

Contaminação do solo

18/04/2013

Ouro Preto

20° 22' 27,00'' S

43° 36' 52,00'' O

Rodoviário

20/05/2013
20/05/2013
03/06/2013

Nova Lima
Itabirito
Itabirito

20° 02' 27,30'' S
20° 21' 22,20'' S
20° 19' 59,80'' S

43° 55' 15,30'' O
43° 54' 33,80'' O
43° 55' 24,80'' O

Rodoviário
Rodoviário
Rodoviário

05/05/2014

Ouro Preto

20° 24' 13,00'' S

43° 53' 50,00'' O

Rodoviário

Ácido clorídrico
Óleo diesel
Gasolina
Escória de alto forno
Pasta eletrolítica (mistura de
coque com piche)
Asfalto
Óleo hidráulico
Álcool hidratado
Gasolina C e óleo diesel
BS500

29/08/2014

Itabirito

20° 13' 03,50'' S

43° 48' 10,10'' O

Rodoviário

Leite cru resfriado

15/01/2015

Ouro Preto

20° 18' 37,70'' S

43° 41' 50,70'' O

Rodoviário

Óleo diesel BS500

20/05/2015

Itabirito

20° 16' 50,50'' S

43° 56' 47,00'' O

Rodoviário

Óleo diesel e gasolina

Fonte: a autora, baseada em SEMAD (2016)
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Contaminação do solo
Contaminação do solo
Contaminação
superficial do solo
Contaminação do solo
Contaminação do solo
Contaminação do solo
e vegetação rasteira
Contaminação do solo
e infraestrutura
Contaminação do solo
superficial e impacto
a vegetação rasteira
Contaminação do solo
e curso d'água
Ribeirão do Silva

Figura 96 – Fontes móveis - Acidentes rodoviários – bacia hidrográfica montante do SRV
Fonte: a autora

6.2.4.3 Situação do estressor em 2015
A Tabela 59 apresenta o comportamento do estressor “poluentes acidentais” no ano de
2015. Cabe ressaltar que para os estressores contingentes a avaliação do período deve
ser ponderada com a avaliação da série histórica disponível, pois nem sempre aquele
período pode ser representativo do padrão médio de ocorrência do estressor. Por
exemplo, caso haja ocorrência do estressor no período a medida ocorrência pode ser
superestimada e o mesmo se aplica ao inverso.
Tabela 59 – Cenário do estressor: poluentes acidentais - 2015
Característica
mensurável
Acidente

Poluentes acidentais
Parâmetro
Elemento característico: fontes fixas
Elemento característico: fontes móveis

Ocorrência
Não houve acidente
Óleo diesel e gasolina 140

Fonte: a autora

Acidente ocorrido em 20 de maio de 2015 em Itabirito, contaminação do solo e curso d'água Ribeirão
do Silva, porém sem impacto no ponto de captação do SRV.
140
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Embora não tenha havido ocorrência de rompimento de barragem de rejeito a montante
do SRV no ano de 2015, a presença de 64 barragens de rejeito localizadas a montante de
um ponto de captação para abastecimento público constitui um risco iminente, ao qual
deve ser tratado com ações de prevenção e monitoramento constantes.

6.2.4.4 Ações de gestão em execução para prevenção e
contenção de poluentes acidentais
A FEAM possui desde 2002 um programa de segurança de barragens instituído pela DN
Copam no 62/2002, alterada pela DN Copam no 87/2005. O programa foi instituído em
função da ocorrência de acidentes com barragens de rejeito em Minas Gerais com
impactos significativos, sendo que em alguns casos extrapolaram o limite do Estado.
Segundo a deliberação, as barragens são categorizadas em três classes conforme o
volume acumulado de rejeitos e a altura de sua crista. A classificação determina a
apresentação de relatórios de auditorias externas independentes de segurança das
barragens a cada um, dois ou três anos.
No que se refere às fontes móveis, a Secretaria de Meio Ambiente produz anualmente o
Mapa de Acidentes Ambientais Rodoviários com o propósito de identificar os pontos de
ocorrência dos sinistros, possibilitando, por meio da análise espacial dos acidentes,
identificar áreas de maior incidência. A análise espacial dos acidentes, bem como a
proximidade dos acessos a corpos d’água, propicia identificar aqueles que estão mais
susceptíveis a contaminação, identificar os pontos críticos da rodovia como curvas
acentuadas, pontes e estreitamento de pista, de modo a propor intervenções para reduzir
os acidentes. A melhoria da sinalização, o aumento das fiscalizações e a execução de
programas de educação no trânsito e educação ambiental são algumas das ações
propostas para a redução dos acidentes.
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6.2.5 Estressores de água bruta: eventos hidrológicos
extremos
Os “eventos hidrológicos extremos” afetam a segurança hídrica em suas maiores
amplitudes, estiagem e inundações na RMBH. Como previamente justificado, a
avaliação neste trabalho refere-se ao impacto do evento estiagem na segurança hídrica,
sendo que a inundação será apenas avaliada quanto ao risco à integridade física do
subsistema captação e tratamento.

6.2.5.1 Comportamento da precipitação
A RMBH, de maneira geral, está enquadrada na tipologia climática empírica de Köppen
“Cwa”, cujo mês mais quente tem temperatura média superior a 22°C e a distribuição da
precipitação se dá de maneira sazonal, concentrada no trimestre da estação de verão.
Isso pode ser avaliado a partir dos dados das Normas Climatológicas do Brasil
(RAMOS; SANTOS; FORTES, 2009) para as estações convencionais do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET) dos municípios Belo Horizonte, Florestal e Ibirité,
assim como observado por Assis (2010) em estudo sistemático sobre o clima urbano da
capital mineira.
O balanço hídrico do solo, calculado a partir da metodologia de Thornthwaite e Mather
(1955)141, apud Tubelis e Nascimento (1984), com os dados das Normais
Climatológicas de Belo Horizonte, também indica a concentração da pluviosidade nos
meses de verão, em que se observa excedente hídrico médio aproximado de 190 mm em
janeiro e 220 mm em dezembro, conforme aponta Figura 97.

O modelo de cálculo do balanço hídrico de Thornthwaite e Mather (1955) baseia-se, a partir da
precipitação histórica de uma dada região, na aferição da evapotranspiração potencial do solo (ETP), na
capacidade de armazenamento hídrico do mesmo (individualizada para as variadas faixas latitudinais e
vegetações características das regiões brasileiras) e na sua evapotranspiração real (ETR), de onde é
possível extrair os períodos de deficiência, reposição, excedente e retirada hídrica do solo.
141
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Figura 97 - Balanço hídrico do solo em Belo Horizonte entre 1961-1990 (Normais Climatológicas do
Brasil)
Fonte: Thornthwaite e Mather, 1955 apud TUBELIS; NASCIMENTO, 1984

Foram analisadas as séries históricas de dados das agências e órgãos responsáveis pelo
monitoramento pluviométrico na RMBH: INMET, ANA e COPASA, tornando-se
possível identificar padrões mensais e interanuais de comportamento do clima.
Relativamente aos dados do INMET, optou-se por trabalhar com as estações dos
municípios de Belo Horizonte e Florestal, cujos dados pluviométricos estão disponíveis
desde 1961, no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP).
A ANA, por sua vez, possui maior número de estações de monitoramento
pluviométrico. No entanto, os períodos de mensuração são muito menores e a
confiabilidade do dado é inferior. Nesse sentido, optou-se por trabalhar somente com
aquelas cuja série histórica fosse ininterrupta em período igual ou superior a 30 anos,
reduzindo o número de estações para análise.
A COPASA também possui rede de monitoramento pluviométrico nas adjacências dos
reservatórios de rio Manso, Serra Azul, Vargem das Flores e na própria captação de
Bela Fama, cujas séries históricas são disponibilizadas desde 1999.
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A Figura 98 apresenta a distribuição espacial da malha de estações utilizadas para
análise do comportamento pluviométrico na região.

Figura 98 - Localização das estações pluviométricas
Fonte: a autora, baseada nos dados da INMET (2005142)

Como pode ser visualizado nas Figuras 99 e 100, a seguir, apesar da média global da
precipitação em Belo Horizonte e Florestal apresentar valores, respectivamente, de
1463,7 mm e 1426,8 mm, a característica mais preponderante do elemento climático é
sua variabilidade.

Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_ auto_
graf>. Acesso em: 15 ago. 2016.
142
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Figura 99 - Distribuição dos totais anuais de precipitação em Belo Horizonte (MG) - 1970-2015.
Fonte: a autora baseada em INMET (2015)

Figura 100 - Distribuição dos totais anuais de precipitação em Florestal (MG) - 1970-2015
Fonte: a autora baseada em INMET (2015)

Fato é que independentemente da variabilidade natural do clima, os mecanismos
responsáveis pela produção das chuvas estão predominantemente associados a sistemas
atmosféricos de gênese no mínimo regional. Em outras palavras, ao analisar as Figuras
99 e 100, percebe-se que um ano com totais pluviométricos elevados em Belo Horizonte
também corresponde a um ano com padrão semelhante em Florestal.
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Como exemplo, em 1983, a capital mineira foi marcada por “eventos hidrológicos
extremos” que, em proporções distintas, também ocorreram no município vizinho.
Naquela ocasião, foram registrados 2307 mm de precipitação anual acumulada em Belo
Horizonte, o que corresponde a 157,6% do valor histórico da Normal Climatológica
para o município. Em Florestal, por sua vez, registrou-se acumulado anual 1756,5 mm,
correspondente a 123,1% do valor da Normal.
Somente no mês de dezembro de 1983, a estação meteorológica convencional de Belo
Horizonte registrou 411,3 mm, sendo que o valor esperado para o período era de 292
mm. Duas décadas depois, em 2003, o acumulado de chuva no mês de janeiro superou
todos os valores da série mensurada, ao registrar 781,6 mm em período cujo valor da
Normal Climatológica era de 296,3 mm.
Se listados os 10 maiores episódios de concentração pluviométrica diária em Belo
Horizonte, verifica-se que apesar da inexistência de padrão rígido de recorrência, o
período entre novembro e março concentrou todos os casos em que o acumulado diário
foi superior a 109,2 mm de chuva, conforme observado na Tabela 60. Isso corrobora
com o resultado do balanço hídrico do solo, que identificou os referidos meses como
característicos de reposição e excedente de água no ambiente.
Tabela 60 - Maiores totais diários de precipitação acumulada
em Belo Horizonte, entre 1970-2015
Data
14/02/1978
18/12/2000
30/11/2006
04/01/1997
14/12/1995
12/12/1992
03/01/1982
21/01/2013
05/03/1989
03/01/1997
Fonte: a autora

Precipitação diária
acumulada (mm)
164,2
158,8
156,3
147,4
138,7
130,6
112,6
111,4
109,6
109,2

Por outro lado, os eventos extremos de estiagem sem dúvida se caracterizam como
fatores críticos à consolidação da situação de escassez hídrica na RMBH. Isso porque,
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não muito raro, a porção territorial experimenta longos períodos de estiagem, como o
foi o biênio 2014-2015 em toda a região sudeste.
O ponto crítico a se destacar, e que carece especial atenção, é a recorrência dos
episódios de veranico. Conforme apontado por Machado et. al. (2012), o fenômeno é
caracterizado pela situação de bloqueio atmosférico que resulta na ausência sistemática
de precipitação em períodos habitualmente chuvosos (neste caso, o trimestre de verão).
Ao analisar o conjunto de gráficos das estações pluviométricas distribuídas no entorno
dos Sistemas de abastecimento hídrico da RMBH, com destaque ao Sistema rio das
Velhas (Figura 101), nota-se a tênue tendência de redução dos totais de chuva ao longo
dos anos e destaca-se a anormalidade do ano de 2014, cujos valores acumulados não
ultrapassaram 963,1 mm (registrado na própria estação de Bela Fama).
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Figura 101 - Distribuição da precipitação anual acumulada nos pluviômetros nos Sistemas de
abastecimento público da RMBH.
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

O veranico de 2014 foi de tamanha intensidade, que o total precipitado em todo o mês
de fevereiro daquele ano no entorno dos reservatórios, não registrou valor acumulado
superior a 17,6 mm (Pluviômetro Betim – Sistema Vargem das Flores), sendo que o
esperado para o período é de 206,3 mm, conforme Normais Climatológicas de Belo
Horizonte. Na captação de Bela Fama somente foram registrados 1,8 mm durante todo o
mês de fevereiro de 2014.
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Assim como os eventos de precipitação concentrada, os veranicos também são de difícil
previsão em longo prazo, associados a sistemas atmosféricos de gênese zonal e que
atuam simultaneamente em distintas porções do território brasileiro.
No entanto, sua repercussão espacial é sem dúvida o maior problema natural à produção
de água para abastecimento público, justamente por ocorrer em períodos habitualmente
chuvosos, em que se espera a recarga dos reservatórios. Além disso, sua atuação, ainda
que em variadas proporções, é razoavelmente recorrente, tal como observado na Tabela
61 que lista os cinco maiores episódios de seca em período úmido.
Tabela 61 - Episódios de veranico em Belo Horizonte - 1970-2015
Início

Fim

20/01/2011
03/02/1977
28/12/1971
24/01/2014
31/01/1999
07/02/2013

24/02/2011
28/02/1977
21/01/1972
17/02/2014
22/02/1999
27/02/2013

Total de dias
sem
precipitação
36 Dias
26 Dias
25 Dias
25 Dias
23 Dias
21 Dias

Fonte: a autora

Por fim, é importante reforçar e tratar o caráter variável da chuva como fenômeno
seguramente natural e cuja gênese se dá em mecanismos de grandeza escalar muito
superiores. Por mais que se acentuem as intervenções humanas no espaço, a distribuição
da precipitação permanecerá variável, em tempo e espaço.

6.2.5.2 Precipitação na bacia do rio das Velhas
Em análise do comportamento meteorológico realizada especificamente para a bacia do
rio das Velhas, para definição da climatologia, utilizou-se um período de referência de
30 anos, tendo sido escolhido como de interesse aquele limitado pelos anos 1981 e 2010
(INMET, 2004). Para compor a climatologia para esse trabalho, foram utilizados os
dados de chuva do Projeto

GAUGE-BASED ANALYSIS OF GLOBAL DAILY

PRECIPITATION (GCPC) (CHEN et al., 2008). Esse projeto utiliza dados de chuva de
estações meteorológicas em superfície e também de dados de precipitação obtidos por
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sensoriamento remoto. A seguir estes dados passam por um processo de interpolação
ótima e análise objetiva de dados, além de crítica especializada quanto a sua
consistência. Ao final gera-se uma malha de valores de chuva diária com espaçamento
de 54 km. Tal conjunto de dados143 é utilizado para aferição dos modelos de previsão
climática e uso em modelos hidrológicos de chuva vazão.
Pela climatologia de chuva da bacia, ou seja, valor médio de chuva esperado no mês,
pode-se afirmar que o período chuvoso compreende os meses de outubro a março e
representa cerca 80,9% da chuva anual total. O mês mais chuvoso é dezembro, seguido
por janeiro, que juntos representam 41% da chuva esperada a cada ano (Figura 102).
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Figura 102 - Valores da normal climatológica da precipitação em mm/mês para a bacia hidrográfica do
rio das Velhas (1981-2010)
Fonte: GPCP/NCEP

A análise do comportamento das chuvas nas bacias foi complementada pela avaliação
das anomalias chuvosas nos anos de 1979 a 2016. Foram levados em consideração os
períodos chuvosos (outubro a março) no intervalo definido, os quais foram relacionados
à climatologia dos meses chuvosos.

143

Dados observacionais oriundos de estações meteorológicas e dados do GCPC para janeiro de 2016.
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A anomalia, expressa em porcentagem, é calculada pela razão entre a chuva de um
determinado período e a climatologia. Considerando os dados de climatologia (Figura
102), obteve-se a chuva climatológica para o período chuvoso de 1107 mm/período e a
climatologia anual de 1261 mm/ano. Os resultados são apresentados na Figura 103.
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Figura 103 - Anomalia de precipitação da bacia hidrográfica do rio das Velhas (outubro-março)
Fonte: a autora

Na Figura 103, a linha pontilhada é a tendência do conjunto e dados, modelada segundo
um polinômio de grau 3. Os valores entre as linhas pretas indicam normalidade ou
chuva dentro do normal (±10%). Pode-se avaliar a tendência da bacia à escassez de
chuva, sendo que o período que compreende os anos de 2013 a 2015 foram os piores de
toda a série. Apesar da fenomenologia atípica entre os anos de 2014 e 2015, anos nos
quais as chuvas foram excepcionalmente baixas na região sudeste, verifica-se que o
regime hídrico tem tendência de declínio desde 2007.
Em destaque, a análise da estação pluviométrica da COPASA localizada no próprio
Sistema de Abastecimento – SRV, que para o período chuvoso mostra uma leve
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tendência de redução de chuva na séria histórica disponível. Entretanto, se a análise é
restrita ao período a partir de 2007, essa tendência acentua-se (Figuras 104 e 105).
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Figura 104 - Distribuição da precipitação no período chuvoso (out./mar.) - pluviômetros do SRV
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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Figura 105 - Distribuição da precipitação no período chuvoso (out-mar) - pluviômetros do SRV
–2007 - 2015
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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Como o SRV opera em capação a fio d’água, a diminuição dos índices de chuva tem
impacto direto na vazão disponível no rio, dificultando assim qualquer medida de
planejamento para períodos de estiagem, como é possível na regra de operação de
reservatórios.
Por fim, a análise conjunta do comportamento da estação pluviométrica do SRV (19992015) e a climatologia da bacia do rio das Velhas permite identificar que o
comportamento é homogêneo, ou seja, maiores índices pluviométricos em dezembro,
seguido de janeiro e novembro, conforme demonstrado na Figura 106.
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Figura 106 – Precipitação SRV x normal climatológica da bacia hidrográfica do rio das velhas
Fonte: a autora

A fim de complementar a análise, foi avaliado o comportamento das vazões médias
mensais no ponto de captação do SRV, conforme metodologia de cálculo descrita no
item “Demanda: Pressão por demanda de água”. Considerando a série histórica
disponível de 1964 até 2015 e o comportamento médio das vazões mensais no período,
pode-se observar que no mês de janeiro, em média, ocorrem as maiores vazões, seguido
pelos meses de dezembro, fevereiro, março e novembro (Figura 107).
A Figura 108 apresenta a vazão média anual, na qual se pode observar um
comportamento cíclico de cheias e estiagens no SRV, mas com predominância de
períodos mais extensos de estiagem.
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Figura 107 – Comportamento médio mensal da série histórica de 1964 a 2015 no ponto de captação do
SRV
Fonte: a autora, baseada em Hidroweb (2016)
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Figura 108 – Vazão média anual da série histórica de 1964 a 2015 no ponto de captação do SRV
Fonte: a autora, baseada em Hidroweb (2016)

Enfim, para basear a graduação da severidade do impacto, conforme proposta de
metodologia apresentada no Capítulo 4, foi avaliado o comportamento das descargas
médias diárias no ponto de captação do SRV em relação às vazões de referência (Figura
109). Em seguida, considerando a vazão de referência adotada em MG, Q7,10, foi
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analisado o comportamento das descargas médias diárias em relação a proporção de
uma e duas vezes a Q 7,10 (Figura 110).
O menor valor de vazão no ano de 2015 ocorreu em janeiro, 8,04 m3/s. Contudo, pela
avaliação dos dados apresentados na Figura 110, pode-se observar que o período mais
crítico está compreendido ente junho e setembro, com um período significativo de
vazões entre 100 e 200% da Q 7,10 e valores observados inferiores a Q 7,10.
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Figura 109 – Comportamento médio diário da vazão no ponto de captação do SRV X Q7,10 – Q90 e Q95
Fonte: a autora, baseada em Hidroweb (2016)
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Fonte: a autora, baseada em Hidroweb (2016)
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dez-15

6.2.5.3 Inundação
A Figura 111 apresenta o atlas de inundação144 para a porção da bacia estudada.
Observa-se a classificação do rio das Velhas na proximidade do ponto de captação
como sendo de alta vulnerabilidade à inundação. Entretanto, em entrevista aos
funcionários da ETA (Anexo 1), foi relatado que a estação nunca teve a integridade
física afetada por inundações nem acarretou problemas de qualidade de água que
implicassem na interrupção da captação.

Figura 111 – Atlas de vulnerabilidade à inundação – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora, baseado em SEMAD (2016)

Atlas de Vulnerabilidade às Inundações baseou-se na metodologia proposta pela Agência Nacional de
Águas – ANA, na Nota Técnica n° 01/2011/SUM/ANA, cuja metodologia de construção está descrita no
Apêndice 7
144
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6.2.5.4 Situação do estressor em 2015
Tal como apresentado no estressor “poluentes acidentais”, o retrato do estressor em
um ano pode minimizar o maximizar a sua graduação para a avaliação de risco, como
será neste item pela ocorrência de estiagem no ano de 2015, assim a avaliação do ano
deve ser ponderada com a avaliação histórica. A Tabela 62 apresenta a situação do
estressor “eventos hidrológicos extremos” para o ano de 2015.
Tabela 62 - Cenário do estressor: eventos hidrológicos extremos - 2015
Característica mensurável

Eventos hidrológicos extremos
Parâmetro

Precipitação

Altura da chuva (mm)

Menor vazão de ocorrência
no período
Fonte: a autora

Menor vazão (Descarga média
diária – m3/s)

Valor - 2015
1102,1
(Média climatológica = 1463,7)
8,04
(Q7,10 =11,68)

6.2.5.5 Ações de gestão em execução para mitigação dos
efeitos de eventos hidrológicos extremos
O IGAM, em parceria com a ANA e Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais (CEMADEN) – vem aprimorando o Sistema de monitoramento
hidrometeorológico no Estado de Minas Gerais por meio da ampliação da rede de
radares meteorológicos, estações fluviométricas e instalação de uma sala de situação
para produção de relatórios gerenciais de apoio à gestão de “eventos hidrológicos
extremos”.
O Atlas de Vulnerabilidade à Inundações de Minas Gerais (SEMAD, 2015) é um
documento que reúne em mapas as áreas mais frágeis do Estado, norteando o
estabelecimento de ações que minimizem os impactos negativos de enchentes em áreas
rurais e urbanas. É uma ferramenta de planejamento a prevenção, que permite a
identificação dos pontos mais críticos e as estimativas dos impactos causados pelas
chuvas. O estudo possibilita a seleção das áreas prioritárias para o estabelecimento de
ações de prevenção e controle de inundações. São considerados os critérios, frequência
de inundação do corpo de água; os impactos da inundação considerando danos à vida
humana, às propriedades e à interrupção dos serviços públicos e privados; e a
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vulnerabilidade da inundação para cada trecho de corpo de água em que foi identificada
uma inundação.
Em função da crise ocorrida nos anos de 2014 e 2015, o IGAM propôs uma deliberação
ao CERH que estabelecesse critérios de restrição de uso em situação de criticidade
hídrica comprovada por dados de monitoramento fluviométrico. Em 12 de fevereiro de
2015, o CERH foi convocado extraordinariamente pelo Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que fosse apresentada, pelo IGAM, a
minuta da deliberação que instituiria as condições de uso de água em situação de
escassez. Muitos questionamentos foram apresentados e longas discussões foram
estabelecidas, culminando no pedido de vista de 10 conselheiros representantes de
usuários de água, instâncias de governo e organizações não governamentais
ambientalistas. No dia 16 de março, a proposta retornou à pauta do CERH, quando
então foi aprovada a Deliberação Normativa no 49 de 2015. A aprovação da deliberação
foi um marco no enfrentamento à crise hídrica, uma vez que, apesar do desgaste político
causado pela medida de restrição, foi inovadora na proposição de mecanismos de
regulação de uso em períodos críticos de escassez (MELO; FORMIGA-JOHNSON,
2016).

6.3 Análise de risco
A análise de risco realizada neste item para o conjunto dos estressores apresentados no
presente capítulo permite identificar a medida do risco associado à Segurança Hídrica
da água bruta do manancial de abastecimento do SRV. A medida de risco está vinculada
a cada estressor, que em conjunto compõem o cenário de risco. O cenário de risco
indica quais estressores devem ser prioritariamente controlados ou geridos para
aumentar a segurança hídrica em termos quantitativos e qualitativos e é a base para uma
política de recursos hídricos que garanta a segurança em uma bacia ou em seus trechos.
A análise de risco é realizada compreendendo uma referência temporal, sendo neste
estudo considerado o ano base de 2015. Destaca-se que a avaliação do risco de um
determinado período será a base para o estabelecimento de ações de gestão no período
subsequente. Desta forma, as avaliações devem ser periódicas e com intervalos prédefinidos, para permitir mensurar a eficácia das ações empreendidas. Espera-se, pois,
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que o risco decresça à medida que as ações sejam empreendidas, atuando sobre os
estressores com maior risco associado.
A Tabela 63 apresenta o resumo de todos os estressores que agem na bacia a montante
do SRV, bem como o grau de severidade atribuído a cada um deles para composição da
análise de risco. Em relação à severidade do estressor “poluentes acidentais”, não
houve a ocorrência de nenhum evento em 2015 de fontes fixas e foram verificados dois
eventos de fontes móveis, sendo que um deles atingiu um corpo de água na bacia,
todavia sem impacto no SRV
Diante da avaliação histórica anterior, é possível observar que a severidade dos
acidentes ao longo do tempo tem sido moderada, com impactos, em alguns casos em
corpos de água, mas sem, contudo, ter gerado paralisação na ETA Bela Fama.
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Tabela 63 – Resumo dos estressores – bacia hidrográfica a montante do SRV
Estressor
Código

A

B

C

Nome

Pressão
sobre as
condições
ambientais

Demanda

Poluentes
ordinários

Incidência

frequente

Característica
mensurável

Parâmetro

Uso e
ocupação do
solo

Área
antropizada
e mancha
urbana

(km2)

416,8

Desmatamento
da cobertura
vegetal na
bacia
(exceto a área
de preservação
permanente –
APP fluvial)

Área
desmatada

(km2)

494,3

Degradação da
cobertura
vegetal na APP
fluvial

Área sem
cobertura
vegetal APP
fluvial

(m2)

6036

Usos atuais e
usuários da
água

Vazão
outorgada e
cadastrada

frequente

frequente

Unidade

Situação
2015
(valores
médios)

Grau de
Severidade

Indicadores de severidade

24,9%

Percentual em relação à área da bacia
estudada

29,5%

24,5%

103,2%

12,05
m3/s

Projeção de
demanda

Vazão
demandada
futura (20
anos)

Condição
qualitativa do
corpo de água,
com relação ao

ICE: pH,
OD, DBO,
Ptot,
Turbidez e

3
104,1%

12,16

%

1

Ptot  0,16
mg/L
Turbidez 
378,8 UNT
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ICE

33,7 %

3

Estressor
Código

Nome

Incidência

Característica
mensurável
enquadramento

Parâmetro

Unidade

Coli-TT
(ANA, 2012)

Situação
2015
(valores
médios)

Indicadores de severidade

Grau de
Severidade

Coli-TT 
44.167
NMP/100 ml
pH  7,4
OD 7,78
mg/L
DBO  3 mg/L

D

E

Poluentes
acidentais

Eventos
hidrológicos
extremos

contingente

contingente

Concentração
no corpo de
água de
poluentes
acidentalmente
lançados por
fontes fixas
Concentração
no corpo de
água de
poluentes
acidentalmente
lançados por
fontes móveis

Redução de
vazão gerada
pelo extremo
hidrológico

Não houve acidente

Elemento
característico

mg/L

2
Óleo diesel e gasolina
Acidente ocorrido em 20/05/2015 em Itabirito, Contaminação do solo e curso
d'água Ribeirão do Silva, porém sem impacto no ponto de captação do SRV

Vazão

Menor Q med
diária = 8,04
m3
m3/s
Q7,10 = 11,68
m3/s

Fonte: a autora
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Vazão do
manancial
Qman x
Q7,10

3
8,04 < 11,68

Para compor a medida do risco e considerando os critérios estabelecidos nos Quadros
17 e 18 e 19 do Capítulo 4, foi definida a ocorrência do estressor na bacia no período de
análise, assim como a sua detectabilidade.
Baseado na observação do período delimitado para a medida do risco, ano de 2015, e na
série histórica disponível e discutida nos itens descritivos dos estressores de água bruta,
a ocorrência foi graduada conforme Tabela 64.
Tabela 64 – Graduação da ocorrência do estressor
Estressor

Grau de ocorrência

Pressão sobre as condições ambientais

1

Demanda

3

Poluentes ordinários

3

Poluentes acidentais

2

Eventos hidrológicos extremos

2

Nota: Ocorrência do impacto: baixa frequência (1), frequência moderada (2)
e alta frequência (3)
Fonte: a autora

Foi atribuída baixa frequência ao estressor “pressão sobre as condições ambientais da
bacia” Em relação ao primeiro, observou-se que ao longo da avaliação realizada para a
alteração do uso do solo (1999-2015), o desmatamento tem sido em pequena proporção.
Já em relação aos “poluentes acidentais”, no que se refere a fontes móveis, ocorreram
12 acidentes entre 2010 e 2015, com apenas um acidente atingindo um corpo de água.
Para as fontes fixas, foram observados 10 acidentes na área, com quatro resultando em
impacto em corpos de água. Assim, apesar de não ter ocorrido nenhum acidente no ano
de 2015 para fontes fixas e 2 (dois) para fontes móveis, a avaliação histórica dos dados
disponíveis (2010-2015) indica uma frequência moderada.
A mesma graduação de frequência moderada (2) foi atribuída ao estressor “eventos
hidrológicos extremos”. O ano de 2015 foi um ano atipicamente seco, o que resultou
na ocorrência de baixas vazões durante quase todo o ano. Entretanto, conforme a série
342

histórica disponível (1964-2015), observa-se a predominância de eventos de estiagens
na bacia, mas de ocorrência interanual.
Para os estressores “demanda” e “poluentes ordinários” foi atribuído grau 3. A
demanda na bacia é preponderantemente o próprio uso do SRV para abastecimento
público, com tendência de crescimento populacional e econômico nos municípios a
montante do ponto de captação, que pressionam de maneira crescente o uso dos recursos
hídricos. Similarmente, para os “poluentes ordinários”, também é atribuída alta
frequência, especialmente devido aos efluentes domésticos lançados continuamente sem
tratamento nos corpos de água da bacia a montante do SRV.
Cabe-se destacar que a avaliação de ocorrência deve ser sistemática, na periodicidade
estabelecida para a análise de risco, uma vez que o padrão de ocorrência dos estressores
está submetido a alterações temporais.
Por fim, a detectabilidade foi graduada conforme apresentado na Tabela 65.
Tabela 65 – Graduação da detectabilidade do estressor
Graus de
detectabilidade

Estressor
Pressão sobre as condições ambientais

3

Demanda

1

Poluentes ordinários

2

Poluentes acidentais

2

Eventos hidrológicos extremos

3

Nota: Detectabilidade: fácil (1), moderada (2) e difícil (3)
Fonte: a autora

Atribuídos à graduação às propriedades dos estressores, pode-se calcular a medida do
risco pela aplicação do FMEA metodologicamente descrito no Capítulo 4, apresentada
na Tabela 66.
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Tabela 66 – Medidas do risco do SRV
Quantidade
Estressor
S
Pressão sobre as condições ambientais
1
Demanda
3
Poluentes ordinários
Poluentes acidentais
Eventos hidrológicos extremos
3

O
1
3
3
2
2

D
3
1
2
2
3

Rshw
2,5
17

Qualidade
Estressor
S
Pressão sobre as condições ambientais
1
Demanda
1
Poluentes ordinários
3
Poluentes acidentais
2
Eventos hidrológicos extremos
1

O
1
3
3
2
2

D
3
1
2
2
3

Rshw
2,5
3,5
18
6,2
3,2

Fonte: a autora

15

O cenário de risco composto pela avaliação das medidas apresentadas na Tabela 66
permite concluir que os estressores que atribuem maior risco à segurança hídrica são os
“poluentes ordinários”, com maior pontuação, seguido da “demanda”, e o estressor
“eventos hidrológicos extremos”. Os três estressores aos quais se associaram as
maiores medidas de risco produzem impactos com severidade alta na bacia e
representam, portanto, riscos inaceitáveis. Por isso devem ser definidas ações de
prevenção, mitigação ou redução da ação e das causas associadas aos respectivos
estressores.
O estressor “poluentes acidentais”, apesar de não ter havido ocorrência em 2015 para
fontes fixas, foi classificado como risco tolerável em função da leitura do seu
comportamento histórico. A existência de 64 barragens de rejeito a montante do ponto
de captação é um fator de risco iminente importante na bacia, que requer monitoramento
constante. O estressor demanda em relação à qualidade também foi considerada
tolerável, entretanto contabiliza-se o maior valor de risco associado.
Pela descrição de cada um dos estressores previamente apresentada, pôde-se constatar
que a medida de risco retrata bem a realidade discutida do comportamento histórico,
atual dos estressores na bacia, bem como os indicativos de cenários futuros. Desta
forma, pode-se afirmar que a medida de risco é um importante indicador para suporte à
tomada de decisão.
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A escolha da escala com apenas três graus teve a finalidade prática de simplificar o
gerenciamento da bacia hidrográfica e do manancial de água bruta, limitando o espectro
das entradas a serem avaliadas na análise de riscos, facilitando assim a tomada de
decisão. Entretanto, a restrição em três graus pode trazer limitações na ponderação de
escalas intermediárias das propriedades dos estressores. Uma graduação com mais graus
atribuídos poderia aumentas a sensibilidade da avaliação de risco, pois permite
estratificar melhor as propriedades do estressor relativamente, o que pode ser explorada
em pesquisas seguintes.
A priorização das ações a serem empreendidas baseando-se no cenário de risco deve ter
caráter preventivo, adaptativo e também contingencial, caso o risco se concretize,
especialmente para aqueles estressores classificados como de ocorrência contingente.
Nestes casos, o plano de contingência tem um papel importante na preparação do que
fazer na ocorrência da concretização do risco.
Outro importante destaque é a necessidade de um Sistema de monitoramento
representativo dos estressores na bacia em análise. O Sistema de monitoramento de
maneira sistemática e com as técnicas adequadas aumenta a possibilidade da detectação
da ocorrência do estressor e consequentemente perceber qualquer tipo de alteração no
padrão de ocorrência do estressor. Além disso, uma rede de monitoramento permite
mensurar a eficácia das ações realizadas para redução do risco, no próximo período de
avaliação.

6.4 O Sistema de abastecimento de água potável - rio das
Velhas (SRV): avaliação qualitativa da vulnerabilidade
Conforme modelo proposto, a avaliação da vulnerabilidade dos subsistemas da função
sistema de abastecimento de água potável em relação à exposição ao resultado da
função Gestão da água bruta, completa a avaliação de segurança hídrica para
abastecimento urbano de água.
O Sistema rio das Velhas está localizado no município de Nova Lima, a montante da
cidade de Belo Horizonte, nas coordenadas geográficas 20°00'32"S e 43°49'52"W e é
composto por uma capação a fio d’ água, cuja vazão outorgada é 8.771 L/s. A
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inauguração do SRV ocorreu no ano de 1973, coincidindo com o ano da criação da
RMBH. A captação é do tipo superficial, com tomada direta no rio das Velhas e,
localizada no distrito de Bela Fama, o que designa o nome da ETA Bela Fama (Figura
112). A tomada d’água e o tratamento, com capacidade de produção de 9 m³/s, estão
situados em sua totalidade em terreno de propriedade da COPASA. A ETA, licenciada
corretivamente em 2013, é do tipo convencional. Após tratamento, é iniciado o processo
de transporte da água até o reservatório de São Lucas, em Belo Horizonte, a partir do
qual a água é distribuída.

Figura 112 - Vista aérea do Sistema rio das Velhas
Fonte: a autora, baseada em Google Earth (2016)

6.4.1 Municípios abastecidos
Conforme explicado, o Sistema de abastecimento da RMBH é integrado, sendo que o
Sistema rio das Velhas atende, em conjunto com outros sistemas, os seguintes
municípios: Belo Horizonte, Raposos, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa,
Ribeirão das Neves, Vespasiano, São João da Lapa, Contagem e Ibirité. Os municípios
abastecidos têm uma população total de 4,3 milhões habitantes, com projeção de
crescimento em 20 anos para 5,1 milhões, conforme demonstrado na Figura 113.
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Figura 113 – População dos municípios abastecidos pelo SRV
Fonte: a autora, baseada em IBGE (2016)

A Tabela 67 apresenta o percentual da população abastecida em relação à população
total dos municípios que são abastecidos também pelo Sistema rio das Velhas.
Tabela 67 – Percentual da população abastecida por água tratada
em relação à população total
MUNICÍPIO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

RAPOSOS
SRV
NOVA LIMA
SRV/SMR/SCT/SPA/SPR
SABARÁ
SRV/SPA/SPR
SANTA LUZIA
SRV/SSA/SVF/SRM/SPA
LAGOA SANTA
SRV/SPA
RIB DAS NEVES
SRV/SSA/SVF/SRM
VESPASIANO
SRV/SSA/SVF/SRM /SPA
SÃO J DA LAPA
SRV/SPA
CONTAGEM
SRV/SSA/SVF/SRM
IBIRITÉ
SRV/SIB/SSA/SVF/SRM/SCT
BELO HORIZONTE SRV/SMR/SIB/SSA/SVF/SRM /SCT/SBA/SPA

% da população
atendida
86,16%
92,36%
85,78%
84,06%
85,89%
85,47%
86,70%
76,87%
88,64%
83,42%
94,47%

Fonte: COPASA (2016)

A Figura 114 apresenta o comportamento histórico do PIB nos municípios de 1999 até
2013. Observa-se, nesta figura, que os municípios que mais contribuem para o PIB são
Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima.
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Figura 114 – Evolução do PIB dos municípios abastecidos pelo SRV
Fonte: a autora, baseada em IBGE (2016)

A avaliação conjunta do comportamento da população e do PIB permite concluir que a
demanda tem um comportamento crescente ao logo da série histórica e com tendência
de contínuo crescimento. Este comportamento traz alerta em relação à limitação de
disponibilidade a qual este sistema já se encontra e ao fato da captação ser a fio d’água,
portanto, sem a possibilidade de regularização da vazão.

6.4.2 Captação e tratamento
6.4.2.1 Captação da água bruta: tipo e adução
No ponto de captação no rio das Velhas, a adução se divide em duas alças, uma a
direita que possui um tempo de detenção hidráulica de 6h e outra à esquerda, com
tempo de detenção de 8h. O sistema trabalha intercalando as alças, o que possibilita
a sedimentação de sólidos suspensos do ponto de divisão das alças até a Estação de
Tratamento de Água, demonstrado na Figura 115.
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Figura 115 - Vista aérea do Sistema rio das Velhas - Detalhe das alças de adução
Fonte: a autora, baseada em Google Earth (2016)

As Figuras 116, 117 e 118 apresentam as fotos da configuração da captação do
SRV. Vale realçar na Figura 118 os bancos de areia da alça que, no momento da visita
ao sistema, exercia a função de garantia do fluxo residual para o rio das Velhas. Em
função das características do uso do solo na bacia de contribuição do manancial, as
alças são uma importante medida adaptativa de minimização de sedimentos aportados à
ETA. Isso corrobora a avaliação da qualidade das águas realizada no item 6.2.3.2 do
estressor “poluentes ordinários”, especialmente quanto ao comportamento irregular da
Turbidez no rio.

Divisa das alças - Coordenada UTM 23K 622464/7785943

Alça direita - Coordenada UTM 23K - 622464/7785943

Figura 116 – SRV - Captação do rio das Velhas
Fonte: a autora
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Alça esquerda - Coordenada UTM 23K 622464/7785943

Barragem nível submersa - Coordenada UTM 23K 622464/7785943

Vazão Residual - Coordenada UTM 23K 622464/7785943

Ponto de captação de água bruta
Coordenada UTM 23K - 622246/7787015

Figura 117 – SRV - Captação do rio das Velhas 2
Fonte: a autora

Figura 118 – SRV – Alças de captação do rio das Velhas
Fonte: a autora

6.4.2.2 Vazão captada
A série histórica da vazão captada no SRV está representada na Figura 119, e
apresentou uma média histórica de 5,7 m3/s. A partir do início de 2014 observa-se um
crescimento significativo na vazão captada, coincidente com o início do esvaziamento
dos reservatórios do Sistema Paraopeba, em função de estiagem severa de 2014/2015. A
Figura 120 apresenta a comparação da vazão média captada com a vazão do rio e a Q7,10
no ponto de captção.
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Figura 120 – Série histórica da vazão do rio, Q7,10 e vazão captada no SRV
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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Figura 119 – SRV - Série histórica da vazão captada
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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6.4.2.3 Estação de tratamento de água
A estação de tratamento de água é do tipo convencional, com capacidade
instalada de 9 m3/s e incorpora os seguintes processos: coagulação (com
misturadores rápidos), floculação mecanizada, decantação (6 decantadores), filtros
descendentes (24 filtros), desinfecção (cloração), fluoretação e correção de pH
(Figura 121 a Figura 125). A ETA e o sistema de adução estão localizados
totalmente dentro de um terreno de propriedade da Copasa, o que facilita a
segurança do sistema.
A operação do Sistema rio das Velhas, conta com um engenheiro na coordenação das
ETAs do Sistema sul - rio das Velhas, ETA Morro Redondo, ETA São Sebastião das
Águas Claras, Catarina, Vale do Sol , Poços do Cercadinho e das captações Fechos,
Mutuca, Córrego do Cercadinho - e um engenheiro na coordenação das estações
elevatórias. A ETA do rio das Velhas trabalha no horário administrativo com um
supervisor de tratamento, que tenha ao mínimo a formação técnica em química. E, opera
24 horas com um técnico e um operador que trabalham em escala 12/ 36 (trabalham um
dia e uma noite e descansam 48:00 horas).
O SRV tem duas alças de sedimentação, a direita possui 6:00 de tempo de detenção e a
esquerda 8:00. A troca de alça é feita de 4 em 4 meses. Porém o que determina esta
troca são as chuvas. A troca é feita para que no período de chuva, o aumento de
velocidade propicie a limpeza das mesmas e a remoção dos sedimentos assoreados nas
alças.
A medição da vazão de água bruta do SRV é feita por medidores ultrassônicos
localizados nas adutoras de recalque e por redundância na entrada da calha parshal . O
tratamento da ETA é 100 % automatizado, as dosagens de Cal de reação, o coagulante a
base de sais de ferro (Sulfato ferroso ou cloreto férrico) e o cloro são de acordo com a
vazão e turbidez da água bruta.
A ETA do SRV possui um laboratório equipado para realizar análises físicas, químicas
exigida pela Portaria de Potabilidade 2914/2011. Conforme exigência, de duas em duas
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horas são medidos o pH, cor, turbidez, cloro e flúor e de seis em seis horas são
analisados os parâmetros de alcalinidade, condutividade, dureza cálcio, dureza total e
dureza magnésio.
A vazão média da série histórica (2010 a 2015) é de 5,7 m3/s, e vazão máxima
captada de 7,1 m3/s. Entretanto, como mencionado, percebe-se um aumento de
demanda neste sistema no final de 2013. Ao realizar a avaliação da vazão média de
2013-2015, o valor sobe para 6,4 m3/s. Assim, pode-se concluir que a ETA ainda tem
uma folga significativa de operação entre a média captada e sua capacidade instalada de
9,0 m3/s.
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Figura 121 – SRV - Calha Parshall de água bruta
Coordenada UTM 23K - 622753/7787377
Fonte: a autora

Figura 122 – SRV - Decantadores
Coordenada UTM 23K - 622781/7787412
Fonte: a autora

Figura 123 – SRV - Floculadores
Coordenada UTM 23K - 622855/778749
Fonte: a autora

Figura 124 – SRV - Filtros
Coordenada UTM 23K - 622781/7787412
Fonte: a autora
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Figura 125 - SRV - Calha Parshall saída
Coordenada UTM 23K - 622868/7787506
Fonte: a autora

Como esperado, verifica-se a similaridade entre o perfil da vazão de água tratada na
ETA e a vazão captada. (Figura 126).
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Figura 126 – SRV - Vazão tratada – ETA Bela Fama
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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6.4.3 Rede de distribuição
O Sistema de distribuição da região metropolitana de Belo Horizonte conta atualmente
com 17 mil quilômetros de redes, 33 reservatórios de macrodistribuição que
representam e um volume de 409 milhões de litros, para atender uma população de
aproximadamente 5 milhões de habitantes na RMBH (Figura 127)

Figura 127 – Sistema de distribuição e reservação de água tratada
Fonte: COPASA (2016)

A operação do Sistema é realizada na sede da COPASA pelo Centro de Operação de
Sistemas (COS), Figura 128, é responsável pela operação do Macrossistema de
Abastecimento de Água da RMBH, possibilitando a transferência rápida de água entre
os sistemas produtores, considerando a disponibilidade de produção de cada sistema e a
variação de demanda. Esse Centro é dotado de infraestrutura de Telemetria,
Telessupervisão e Telecomando que possibilitam a operação remota e em tempo real
das principais unidades da macrodistribuição. São monitorados continuamente os níveis
de reservatórios de distribuição, vazão e pressão nas adutoras.
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Figura 128 - Centro de Operação de Sistema (COS)
Fonte: COPASA (2016)

Para este trabalho, foi considerada como uma vulnerabilidade importante da função
abastecimento de água potável, as perdas físicas. Os altos índices de perdas resultam em
maior pressão no manancial de abastecimento, no que se refere ao estressor demanda.
As perdas físicas no Sistema de distribuição de água da RMBH foram, em média, 36%
no período de 2005 a 2015, com uma tendência de crescimento conforme Figura 129. O
valor observado para a RMBH é, um pouco menor que a média nacional de 37%,
segundo SNIS, 2013. Contudo, ressalte-se que a avaliação da série histórica disponível
demonstra uma tendência de crescimento das perdas no sistema de distribuição.
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Figura 129 – Percentual de perdas no Sistema de distribuição - RMBH
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

6.4.4 Consumo
Em relação ao consumo médio mensal na RMBH, no período de 2010 a 2015 foi de
23.067 m3, o que equivale a um consumo per capita diário médio de 177 litros. A média
nacional é 165,3 L/hab.dia e no Sudeste, o consumo máximo é na cidade do Rio de
Janeiro, com 249,3 L/hab.dia (SNIS, 2014145). A RMBH apresenta o menor valor per
capita entre as capitais da região Sudeste. A Figura 130 retrata o volume produzido e o
volume faturado, sendo que a diferença entre as duas séries pode ser atribuída às perdas
físicas no sistema, abordado no item anterior.

Disponível em: < http://engineering.columbia.edu/files/engineering/design-water-resource07.pdf>.
Acesso em: 08 ago. 2016
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Figura 130 – Volume mensal produzido x volume faturado - RMBH
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

A análise da Figura 130 demonstra haver uma tendência de crescimento do volume
produzido no período de dezembro de 2010 até dezembro de 2013. Para certificar esta
avaliação foram plotados os dados de produção de janeiro de 2010 até dezembro de
2013, conforme mostrado na Figura 131, que confirma a tendência de crescimento até
dezembro de 2013. No ano de 2014 tem início a estiagem severa no Sudeste,
acarretando a redução acentuada do volume produzido a partir de janeiro de 2015.
Conforme apresentado, a COPASA realizou uma ampla campanha de incentivo à
economia de água, cuja efetividade está demonstrada na Figura 131.

359

42.000.000

40.000.000

Volume (m3/mês)

38.000.000

36.000.000

34.000.000

set/13

nov/13

jul/13

mai/13

mar/13

jan/13

nov/12

set/12

jul/12

mai/12

jan/12

mar/12

nov/11

jul/11

set/11

mai/11

jan/11

mar/11

set/10

nov/10

jul/10

mai/10

mar/10

30.000.000

jan/10

32.000.000

Vol. produzido

Figura 131 – Volume mensal produzido - RMBH (2010- 2013)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

As Figuras 132 e 133 apresentam a série histórica (2011 a 2015) do consumo e o
detalhe para o ano de 2015. Corroborando a efetividade do programa de comunicação
da COPASA para a economia de água, a Figura 133 demonstra que no primeiro
semestre de 2015 houve uma redução expressiva no consumo de água, mantendo a faixa
de consumo de água potável sempre inferior à média de 2011-2015.
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Figura 132 – Consumo per capita RMBH (2011-2015)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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Figura 133 – Consumo per capita RMBH (2015)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

361
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A Figura 134 que detalha o consumo para o ano de 2015, também permite verificar uma
retomada do consumo a partir de agosto, destacando-se que a campanha de redução do
uso conduzida pela COPASA ocorreu no primeiro semestre do ano.
Sobre o perfil do consumo, constata-se que é preponderantemente residencial,
representando aproximadamente 76% no período avaliado (2011-2015), com pequena
contribuição do setor industrial, que, via de regra, utiliza água direto de fontes naturais
(Tabela 68 e Figura 134). Este cenário difere das referências apresentadas na literatura,
com médias em torno de 45% para consumo residencial (Azevedo Netto et al, 1998).
Tabela 68 - Percentual do consumo de água por setor em relação ao consumo total
Setor
Percentual do consumo total

Social

Residencial

Comercial

75,57%

9,52%

8,22%

Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)
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Figura 134 – Consumo médio mensal por categoria - RMBH (volume faturado)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

O detalhamento do grupo apresentado como “outros” na Figura 134 está representado
na Figura 135, sendo o maior entre eles o uso do comércio e o menor o industrial.
362

3000000,00

Consumo (m3 )

2500000,00

2000000,00

1500000,00

1000000,00

500000,00

out/15

jul/15

jan/15

abr/15

jul/14

out/14

jan/14

abr/14

jul/13

out/13

jan/13

abr/13

jul/12

out/12

jan/12

abr/12

jul/11

out/11

jan/11

abr/11

out/10

jul/10

abr/10

jan/10

0,00

Período
Social

Comercial

Industrial

Público

Figura 135 – Detalhamento do consumo das demais categorias - RMBH (Industrial, Comercial, Público e
Social)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

6.4.5 Paralisações
Por fim, para apoiar na análise integrada da vulnerabilidade dos subsistemas da função
água potável, foram avaliadas as paralisações reportadas pela COPASA no seu site146.
As informações são disponibilizadas em forma de boletim de cada paralisação desde
2011. Para sistematização das informações foi consultado cada um dos boletins
disponíveis no período de 2011 até 2015 e as paralisações foram agrupadas
considerando suas causas (Figura 136).

Disponível em: <http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/imprensa/noticias/informacoes-sobreabastecimento>. Acesso em: 13 jun. 2016
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Figura 136 - Paralisações no abastecimento público - RMBH (2011 - 2015)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

As principais causas identificadas foram relacionadas às manutenções da rede de
distribuição e da adutora, conforme mostrado na Figura 137. Para aprimorar o
entendimento em relação às paralisações ocorridas por problemas vinculados à água
bruta, foi realizada uma entrevista com a engenheira responsável pela operação da ETA,
cujo questionário compõe o Anexo 1 (contato pessoal). A informação obtida foi que as
paralisações na ETA são programadas ou ocorrem por queda de energia elétrica.
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Figura 137 – Causas das paralisações no abastecimento público - RMBH (2011- 2015)
Fonte: a autora, baseada em COPASA (2016)

6.4.6 Vulnerabilidade do abastecimento de água potável
Conforme exposto no Capítulo 4, a vulnerabilidade de um determinado sistema de
abastecimento urbano perante a água bruta pode ser avaliada de forma qualitativa, tendo
por base a exposição ao estresse, aqui determinado pelo resultado da função gestão da
água bruta, ou seja, a quantidade e qualidade da água bruta disponível no ponto de
captação.
O grau de sensibilidade ao estresse dos subsistemas componentes da função
abastecimento de água potável e a capacidade da adaptação dos mesmos (FORMIGAJOHNSSON, 2013). Desta forma, neste item será avaliada a vulnerabilidade a cada um
dos impactos causados pela ação dos estressores, conforme modelo proposto neste
trabalho.
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a) Escassez crônica e aguda (seca):
 subsistemas de captação e tratamento têm alta sensibilidade a estes impactos
pois o balanço hídrico encontra-se próximo dos limites em tempos 'normais', o
que aumenta ainda mais a sensibilidade em tempos de estiagem severa;
 percebeu-se no ano de 2015 ocorrências de vazão inferiores à Q7,10 no ponto de
captação do SRV (Figura 110). Entretanto, considerando os baixos volumes
disponíveis nos reservatórios do Sistema Paraopeba (Capítulo 5), a captação no
SRV foi que aumentada para garantia do abastecimento urbano. Mesmo
considerado uso prioritário no caso de escassez, o aumento da captação para
abastecimento público no SRV, a fio d’água, poderia comprometer outros
usuários a montante e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos pela redução da
vazão residual;
 embora a projeção de demanda adicional futura seja baixa147, uma boa
medida para aumentar a capacidade adaptativa do sistema de abastecimento
urbano seria a construção de uma reservação;
 um programa de redução de perdas no subsistema de distribuição é uma outra
ação adaptativa necessária. Por exemplo, uma meta de 10% de redução de
perdas reintroduziria 4.2516.563,8 m3 de água no sistema se considerarmos a
produção total do 2015, ou seja, reduziria em 1,35 m3/s a vazão captada do
manancial de água bruta. Esta redução de perdas poderia compensar eventuais
não atendimentos à demanda em período de estiagens severas;
 em relação ao per capita, observa-se que a região metropolitana tem os menores
índices (177 L/dia) da região Sudeste, mas um pouco superior que a média
Brasileira. Reduções no per capita poderiam ser obtidos pela introdução da
função Abastecimento de água não potável, ou incentivo a fontes alternativas
como por exemplo águas pluviais.
Conclusão: vulnerabilidade é alta, pois a exposição é alta e a sensibilidade também
(baixa adaptação atual; bom potencial de aumentar a capacidade adaptativa mediante
redução de perdas).

Foram apenas consideradas as demandas futuras para atender os municípios de jusante quanto ao
abastecimento público.
147
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b) Poluição crônica:


apesar do alto risco associada à qualidade de água, tendo o enquadramento
atual como referência, o subsistema de tratamento tem alto nível de
resiliência por ser um sistema de tratamento convencional que, segundo a
Resolução CONAMA 357, é capaz de tratar água bruta de qualidade Classe
II (ou até mesmo III – convencional ou avançado);



O sistema de adução (entre a captação e a ETA) tem ainda uma adaptação
que são as “alças intercaladas”, o que possibilita a sedimentação de parte
dos sólidos suspensos.

Conclusão: vulnerabilidade atual é média embora a exposição seja alta, a sensibilidade
é baixa, entretanto, com alta capacidade adaptativa, comprovada pela entrevista com a
engenheira responsável da ETA que afirmou nunca ter havido paralisação total por
deterioração da qualidade da água no manancial.
c) Poluição acidental:
 em relação este impacto, a exposição é média, pois, apesar de nenhum acidente
ter paralisado o SRV até o presente momento, existem diversas barragens de
rejeito de mineração, algumas com alto potencial poluidor e avaliadas como
‘estabilidade não garantida”, conforme avaliação apresentada para o estressor
poluentes acidentais de fontes fixas;
 a ETA, conforme seu tipo de tratamento tem alta sensibilidade às alterações
extremas de turbidez no rio causado por um possível acidente. Entretanto as
alças de adução são uma medida adaptativa importante para turbidez.
Conclusão: vulnerabilidade atual é alta, embora o histórico acene baixas ocorrências de
acidentes (quatro em cinco anos de fontes fixas) e nenhuma paralisação da ETA por este
motivo, há uma exposição média e a sensibilidade é alta, considerando que as alterações
na qualidade da água bruta associadas a acidentes, normalmente, é significativa.
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d) Inundação:
 alta exposição, pois, a área imediatamente a montante da captação é considerada
de alto risco (Atlas de vulnerabilidade à inundação – Semad);
 baixa sensibilidade: relatos da COPASA (contato pessoal e entrevistas) indicam
que as inundações que ocorreram ao longo da série histórica não tiveram
impactos na infraestrutura de captação e tratamento.
Conclusão: vulnerabilidade atual é baixa, conforme histórico baseado em entrevistas.

6.5 Proposição de ações de gestão para aumentar a segurança
hídrica
O estudo de caso realizado neste capítulo permitiu ressaltar que os estressores que
geram maior risco à segurança da água bruta utilizada pela SRV são os “poluentes
ordinários”, “demanda” e “eventos hidrológicos extremos”; o estressor “poluentes
acidentais” foi avaliado como tolerável. Quanto ao sistema de abastecimento urbano de
água potável, constatou-se que sua maior vulnerabilidade refere-se ao tipo de captação
realizada bem como as perdas físicas no sistema de distribuição.

6.5.1 Ações para diminuir os riscos associados à água bruta
Os estressores “poluição ordinária”, “demanda” e “eventos hidrológicos extremos”,
pelo risco que representam à segurança hídrica atual, demandam ações urgentes para
minimizá-los. O estressor “poluentes acidentais”, de menor risco, também deve ter um
tratamento adequado para torná-los aceitáveis.
Muitas medidas e ações, individuais ou em conjunto, podem ser utilizadas para
enfrentar problemas de disponibilidade de água em quantidade e qualidade. Esta
trabalho se limita ao rol de ações do gerenciamento de recursos hídricos e da gestão
ambiental, propostas no Capítulo 4. Desse universo, foram selecionadas ações de acordo
com o cenário de risco apresentado, na seguinte ordem de prioridade:
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a) Para o estressor “poluentes ordinários”, indica-se como ação imediata
aumentar o índice de tratamento de esgoto dos municípios a montante do ponto
de captação. Além disso, são igualmente prioritários o controle do uso do solo e
a aplicação de técnicas que minimizem o carreamento de sedimentos para a
bacia de contribuição do manancial, especialmente decorrentes do parcelamento
urbano e da atividade minerária. Complementarmente, a recuperação das APPs
pode minimizar o impacto do aporte de sedimentos nos corpos de água, já que as
APPs funcionam como barreiras naturais à ação da poluição difusa.
b) As ações para o estressor “demanda” devem ser empreendidas buscando compor
soluções de gestão da oferta com a gestão da demanda. Além da solução de
infraestrutura, ação comum ao estressor “eventos hidrológicos extremos ”, ações
de controle do uso podem ser realizadas por meio de critérios restritivos de uso,
atribuindo peso à eficiência do mesmo para a concessão da outorga de direito de
uso de recursos hídricos.
No campo institucional, o reforço da fiscalização e o emprego de instrumentos
de controle remoto, como medidores de vazão e monitoramento atomatizados,
devem ser aprimorados ou implementados para garantir que o uso seja aquele
estabelecido nas condições autorizadas.
c) Os “eventos hidrológicos extremos ” estabelecem insegurança do ponto de vista
da disponibilidade da água no manancial. No caso do SRV, esse estressor é
ainda asseverado pela “demanda” na bacia contribuinte, indicando que uma
infraestrutura de reservação poderia minimizar sobremaneira a severidade dos
impactos de ambos os estressores.
d) Além disto, o órgão gestor e os organismos colegiados (Conselho Estadual,
Comitê do rio das Velhas e sua agência de bacia AGB Peixe Vivo) não
definiram regras de contingência para a bacia que atenda especificidades da sua
realidade, como por exemplo, a preponderância do abastecimento público. Desta
forma, regras de contingência previamente pactuadas entre todos os setores,
vinculadas a um sistema de monitoramento eficaz, pode minimizar o impacto ao
SRV no caso de estiagens severas.
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Por outro lado, instrumentos econômicos também podem ser utilizados para minimizar
os riscos associados aos três estressores aqui referenciados. A bacia do rio das Velhas já
dispõe da cobrança pelo uso da água bruta, implementada desde o ano de 2010, cujos
valores atribuídos estão apresentados na Tabela 69.
Tabela 69 – Valores de cobrança pelo uso da água bruta praticados
na bacia hidrográfica do rio das Velhas
Tipo de Uso

Unidade

Captação Superficial
Captação Subterrânea
Consumo
Lançamento de Efluentes

R$/m³
R$/m³
R$/m³
R$/m³

Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

Preço público unitário
(PPU)
0,01
0,01
0,02
0,07

Os valores arrecadados desde 2010 até o final de 2015 somaram R$ 7.235.041, sendo
83% pagos pelo setor de saneamento, conforme Figura 138.
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Figura 138 – Contribuição percentual dos setores usuários de água na cobrança pelo uso de
recursos hídricos
Fonte: a autora, baseada em IGAM (2016)

A avaliação da metodologia de cobrança na bacia permite identificar que, em primeiro
lugar, os valores praticados são baixos e não retratam a realidade do valor da água bruta.
Segundo, que a o critério de cobrança não propicia incentivo aos usuários mais
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eficientes em relação ao uso de água, cobrando isonomicamente independente da
eficiência de uso.
Mecanismos como descontos aos usuários que comprovassem eficiência no uso da água
poderiam fomentar investimentos tecnológicos que propiciariam a redução da água
captada na bacia. Além disso, os critérios de cobrança podem incluir mecanismos de
contingência, ou seja, em caso de ocorrência de redução na vazão disponível no
manancial, valores podem ser diferenciados para estimular a redução, como ocorre na
cidade de LouisVille (LOUISVILLE WATER COMPANY, 2013).
e) O risco considerado tolerável, atribuído ao estressor “poluentes acidentais”, deve
ter ações no sentido de monitorar, em particular, as fontes fixas potenciais.
Indica-se reforçar o programa de segurança de barragens atualmente gerido pela
FEAM. O reforço pode ser estabelecido por meio de exigências de estudos de
simulação de rompimento das barragens, que subsidiarão uma reclassificação
das barragens, independente das regras vigentes de tamanho das estruturas, que
mesmo que menores, podem causar impactos com severidade alta ao SRV. Isso
permitiria um acompanhamento mais sistemático e com menor periodicidade
pelo órgão ambiental, prevenindo a ocorrência de acidentes.
A ação de gestão proteção dos mananciais se aplica a todos os casos de segurança de
água bruta para abastecimento urbano, com uma visão de longo prazo. A Figura 139
apresenta um cenário base para uma política de proteção da bacia considerando que a
parte superior são as diretrizes de conservação dos instrumentos existentes, Zoneamento
ecológico e econômico, Macro zoneamento da RMBH e as Unidade de conservação já
existentes. Na porção inferior da Figura 139 estão representados os usos atuais e o
modelo digital de elevação do terreno para identificação das áreas de nascentes, que na
porção oeste coincidem com a área de atividade minerária. Uma análise crítica as
diretrizes de conservação dos instrumentos existentes permite concluir que o
macrozoneamento urbano deve ser reavaliado, uma vez que as áreas propostas para
proteção de mananciais são restritas às proximidades do ponto de captação do SRV e
não exercem a função primordial de uma política de proteção de mananciais que é a
conservação das cabeceiras dos afluentes.
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Na porção inferior da Figura 139 estão representados os usos atuais e o modelo digital
de elevação do terreno para identificação das áreas de nascentes, que na porção oeste
coincidem com a área de atividade minerária. Uma análise crítica das propostas
apresentadas permite concluir que o macrozoneamento urbano deve ser reavaliado, uma
vez que as áreas propostas para proteção de mananciais são restritas às proximidades do
conto de captação do SRV e não exercem a função primordial de uma política de
proteção de mananciais que é a conservação das cabeceiras dos afluentes.
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Figura 139 – Cenários de proteção de mananciais – bacia hidrográfica a montante do SRV
Fonte: a autora
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6.5.2 Ações para redução da vulnerabilidade do sistema de
abastecimento de água potável
Na função abastecimento de água potável, foram identificadas duas principais
vulnerabilidades. A primeira refere-se ao tipo de captação, a fio d’água, que é
extremamente vulnerável a mudanças na disponibilidade de água produzida, tanto por
eventos de estiagem, como pela demanda. As ações propostas minimizar a
vulnerabilidade estão vinculadas à infraestrutura hídrica abordada anteriormente. A
segunda refere-se aos altos índices de perdas físicas no sistema de distribuição. Ações
devem ser praticadas no intuito de reduzir as perdas, como manutenção da rede e
substituição de trechos muito danificados.
Também no âmbito dos instrumentos econômicos, tarifas de contingência podem ser
estabelecidas pela agência reguladora do serviço de saneamento de modo a permitir a
sua aplicação, em caso de crise hídrica, como ocorrida nos anos de 2014 e 2015 na
RMBH.
Enfim, complementando a política de proteção de mananciais, algumas ações de médio
e longo prazos podem ser planejadas com o objetivo de incentivar a racionalização do
uso doméstico e minimizar a dependência de água bruta de sistemas naturais, como o
incentivo ao uso de fontes alternativas.
A cidade de Belo Horizonte, que é a maior demandante, vem estabelecendo base legal
para este fim, como é o caso das Leis:
 10.975/2016  Cria o programa de reúso de água em postos de serviços e
abastecimento de veículos e lava-rápidos no município e dá outras providências;
 10.912/2016  Proíbe a utilização de água para varrição e limpeza hidráulica de
fachadas de prédios, passeios, calçadas e sarjetas, quando ocorrerem baixos
índices de oferta de água pela rede pública de abastecimento;
 10.857/2015  Dispõe sobre políticas para o consumo racional da água tratada
fornecida ao Município;
 10840/2015  Dispõe sobre reúso de água em edificações públicas e privadas;
 10838/2015  Dispõe sobre a instalação de hidrômetros individuais.
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Assim, pode-se concluir que o arcabouço legal existente no município de Belo
Horizonte reconhece a necessidade de racionalizar o uso da água, sem ainda apresentar,
contudo, a aderência da legislação com as práticas, que devem ser reguladas e
fiscalizadas pelo município.
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7 CONCLUSÃO
Esta tese teve por objetivo geral a proposição de um modelo analítico de avaliação do
nível de segurança hídrica para o abastecimento urbano e sua aplicação ao estudo de
caso do Sistema rio das Velhas que abastece parte da metrópole de Belo Horizonte.
Com o modelo proposto, busca-se, de um lado, dar suporte à elaboração e aplicação de
políticas de segurança hídrica que produzam resultados satisfatórios em termos de
quantidade e qualidade de água bruta destinada ao abastecimento público em áreas
urbanas. De outro lado, almejou-se desenvolver um estudo inédito sobre a segurança
hídrica do principal sistema de abastecimento da metrópole de Belo Horizonte,
mediante identificação dos principais estressores que pressionam a bacia do rio das
Velhas, a montante da captação metropolitana, e a avaliação dos riscos a eles associados
sobre a garantia de disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hídricos.
Para tanto, partiu-se do conceito de segurança hídrica que foi especialmente delimitado
para um único uso – abastecimento público – neste trabalho de tese, a saber: garantia de
provimento de quantidade e qualidade de água bruta para o abastecimento urbano de
água, associado a um determinado risco, no contexto da gestão da bacia hidrográfica.
Em seguida, foi desenvolvido um modelo analítico para avaliação semiquantitativa
do nível de segurança hídrica de abastecimentos urbanos, que compreendeu a
análise de duas partes distintas e complementares:
 nível de segurança da disponibilidade de água bruta, em quantidade e
qualidade, para o abastecimento urbano em determinado ponto de captação
do manancial de abastecimento, perante vários estressores;
 vulnerabilidade do serviço de abastecimento de água potável em relação à
quantidade e qualidade dos recursos hídricos, que envolvem os sistemas de
captação, de tratamento ou ainda ações de gestão como redução de perdas
ou indução ao uso racional da água potável.
A construção do modelo se baseou na premissa de que a segurança hídrica do serviço de
abastecimento urbano de água depende, em primeiro lugar, dos resultados da gestão dos
recursos hídricos, pois dela resultarão a quantidade e a qualidade da água bruta no ponto
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de captação. Ressalte-se, portanto, que esta pesquisa se restringiu à água bruta, em
especial a área de gerenciamento dos recursos hídricos e da gestão ambiental. Somente
foi considerado, do serviço de abastecimento de água potável, a parte que tem uma
relação direta com a água bruta: os subsistemas de captação e tratamento (que podem
ser mais ou menos adaptativos à quantidade e qualidade de água bruta); ou os
subsistemas de distribuição e consumo, que podem ser objetos de medidas de uso
racional visando diminuir a pressão do consumo urbano sobre o manancial

de

abastecimento ao mesmo tempo em que aumenta a disponibilidade de água para o
abastecimento público.
Principais resultados quanto ao modelo analítico
Pode-se concluir que o modelo analítico desenvolvido nesta tese constitui importante
ferramenta de gestão, já que pode ser utilizado desde o planejamento voltado para a
garantia da segurança hídrica - ao identificar prioridades de ação - até a avaliação de
desempenho da gestão, mediante acompanhamento dos indicadores das características
mensuráveis dos estressores e pela medida do risco associada a cada estressor.
A definição das prioridades é baseada na avaliação dos riscos, ou seja, na
hierarquização dos riscos estudados e consequente identificação daquele(s) que
apresenta(m) maior ameaça ao sistema de abastecimento público em termos de
disponilidade quali-quantitativa de água bruta, ou ainda, qual(is) risco(s), caso
concretizado(s), geraria(m) maior impacto ao abastecimento urbano de estudo.
Para tanto, o modelo analítico proposto avalia as características mensuráveis dos
estressores que geram riscos e as principais relações de causa e efeito que podem
ocorrer no território da bacia contribuinte do manancial e assim afetar negativamente o
provimento de água bruta em quantidade e qualidade no ponto de captação:
pressões ambientais sobre a bacia; demanda de água; poluentes ordinários; poluentes
acidentais; e eventos críticos hidrológicos.
As características mensuráveis dos estressores permitem entender o seu padrão de
comportamento ao longo do tempo, bem como estabelecer um cenário da realidade atual
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da bacia. O conhecimento do comportamento dos estressores é a base para estabelecer o
peso de cada um deles e compor o cenário de risco à segurança hídrica
A conjugação da capacidade de detecção do estressor, sua probabilidade de ocorrência e
os impactos gerados constituem uma medida do risco à segurança hídrica. Utilizou-se o
FMEA como o método de avaliação de risco. O FMEA prima pela simplicidade da
aplicação, propiciando uma ferramenta simples, porém eficaz de apoio à tomada de
decisão, que propicie aos gestores o balizamento para a priorização das ações de gestão
de garantia da segurança hídrica e para o acompanhamento do desempenho das ações.
O modelo simplifica as relações da realidade para se tornar mais facilmente aplicável à
proposição de políticas de abastecimento urbano e apoiar a avaliação do seu
desempenho e necessidade de aprimoramento. A principal vantagem do modelo é
propiciar uma organização lógica para a avaliação do contexto da segurança de
provimento de água bruta, com a compreensão clara das relações de causa e efeito em
todo o Sistema. Ou seja, o entendimento do comportamento temporal de um
determinado estressor e a detecção antecipada das suas características mensuráveis,
aumenta a segurança hídrica. Além disso, a proposta da métrica de risco explicita o
problema real e permite o processo de julgamento (mensuração) da aceitabilidade e
tolerância do risco otimizando os investimentos da gestão pública.
Concluiu-se que o método FMEA se ajustou bem ao modelo analítico de avaliação da
segurança hídrica, uma vez que por meio do estudo das possíveis falhas do sistema
(baseado no padrão de comportamento dos estressores), identificou-se os estressores
críticos de segurança (cujos efeitos causam impactos mais severos). A forma que se
determinou o risco foi pela composição da severidade do efeito, da ocorrência (e sua
probabilidade) e da detectabilidade do estressor.
A segurança hídrica associada à água bruta, conforme modelo analítico adotado nesta
tese, relaciona-se também com a vulnerabilidade dos componentes do abastecimento
de água potável, ponderada pela sua sensibilidade e capacidade adaptativa às alterações
das condições quali-quantitativas da água bruta ao qual o sistema de abastecimento está
exposto, para assim compor a segurança hídrica global do sistema.
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A vulnerabilidade de um determinado sistema de abastecimento urbano perante a água
bruta foi avaliada de forma qualitativa baseando-se na exposição ao estresse, a
quantidade e qualidade da água bruta disponível no ponto de captação, no grau de
sensibilidade ao estresse dos subsistemas componentes da função abastecimento de água
potável, características intrínsecas dos subcomponentes, e na capacidade da adaptação
dos mesmos.
Por fim, conclui-se que o modelo proposto pode ser replicável, entretanto, com
ponderações conforme características particulares do sistema urbano e da bacia
hidrográfica de estudo. Ou seja, a avaliação dos estressores e seus impactos deve ser
individualizada para cada área de estudo, considerando ainda as características dos
componentes do sistema de abastecimento de água potável, e medidas adaptativas que
minimizem sua vulnerabilidade. Em outras palavras, a replicabilidade do modelo deve
ser adaptado de modo a considerar o principal problema local suas causas e sua escala.
Principais resultados quanto ao estudo de caso
Os resultados obtidos no estudo da Bacia do rio das Velhas, a montante do ponto de
captação do Sistema Rio das Velhas, permitem concluir que o estressor de maior risco
associado são os “poluentes ordinários”, associados especialmente ao baixo índice de
tratamento de esgoto, seguidos do estressor “demanda” e o estressor “eventos
hidrológicos extremos”. Ressalte-se que os poluentes acidentais, provenientes de fontes
fixas, são um ponto importante de atenção na gestão da bacia mas resultaram na menor
medida de risco associada, entre o conjunto de estressores selecionados.
Quanto à vulnerabilidade do serviço de água potável, a análise qualitativa a considerou
alta, especialmente por dois fatores:
 alta sensibilidade do sistema de captação às alterações do nível d’água no ponto
de captação, por ser do tipo ‘a fio d’água’;
 altos índices de perdas na distribuição, que terminam aumentando a pressão
sobre a disponibilidade de água bruta no ponto de captação.
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O estudo de caso aplicado ao Sistema do rio das Velhas permitiu identificar que o
modelo é coerente com realidade da bacia, seja pela extensa avaliação do
comportamento dos estressores apresentada nos resultados deste trabalho, seja pela
medida de risco obtida. Isso pode ser comprovado pelos diagnósticos, estudos, planos e
até mesmo pelo recente relatório do IGAM sobre a avaliação da segurança hídrica.
Adicionalmente, a medida de risco aplicada ao Sistema do rio das Velhas permitiu a
avaliação de algumas variáveis intervenientes de outras políticas públicas setoriais,
como o uso e ocupação do solo que pode até mesmo alcançar a política econômica da
região. A medida do risco concretiza para os tomadores de decisão o peso da prioridade
política estabelecida.
Por exemplo, a atividade minerária é uma importante base do PIB do estado, uma vez
que a geração de emprego e renda propiciada por essa atividade não pode ser
minimizada no cômputo do tripé da sustentabilidade. Restringidas as áreas prioritárias
de conservação, conforme cenário apresentado ao final do Capítulo 6, a exigência de
aprimoramento tecnológico constante para minimizar os impactos ambientais das
atividades minerárias, a aplicação de controles na operação e requisitos rígidos de
descomissionamento devem fundamentar uma estratégia de estado para a ação junto ao
setor na região.
Por outro lado, os eixos de expansão urbana da metrópole, as aprovações de
parcelamento do solo devem ser reavaliadas, visto que na porção sul concentram os
principais mananciais de abastecimento da metrópole. O próprio PDDI (2011) apresenta
a existência de lotes vagos por toda RMBH, assim como domicílios vagos ou
subutilizados em áreas centrais. Essa realidade justifica uma política restritiva de
aprovação de novos loteamentos nos municípios do eixo sul da RMBH, uma vez que a
sustentabilidade do sistema de abastecimento urbano de água depende de medidas de
conservação desta área.
Limites da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras
O modelo proposto neste trabalho, que per se incorpora simplificações da realidade,
permite uma avaliação analítica dos diversos fatores que podem colocar em risco um
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sistema de abastecimento urbano. As simplificações da realidade foram mecanismos
usados para aumentar a aplicabilidade do modelo por gestores públicos municipais ou
estaduais, que, via de regra, não tem disponíveis profissionais experientes em
modelagens mais complexas. Destacam-se as seguintes simplificações: a) a avaliação do
efeito da pressão ambiental sobre a bacia na quantidade de água ; b) a correlação
demanda com a qualidade de água; c) o número limitado de estressores; e d) a escolha
dos indicadores para mensurar os estressores.
No primeiro caso, apesar de a literatura indicar que existe correlação entre cobertura
vegetal e disponibilidade hídrica, não é estabelecida uma proporção em que essa relação
acontece.
No segundo caso, que trata da relação entre a demanda e a qualidade da água, existem
técnicas de modelagem matemáticas disponíveis sobre impacto da redução de vazões
dos rios. Entretanto, a redução por retiradas não gera a mesma intensidade de redução
que uma estiagem severa, uma vez que os critérios de outorga para retiradas de água se
baseiam em vazões mínimas.
Quanto aos estressores, selecionou-se aqueles considerados como os mais pertinentes
para bacias com características próprias do estudo de caso (regiões úmidas, fortemente
urbanizadas e industrializadas do país), o que não elimina a possibilidade da inclusão de
outros estressores.
Além disso, os indicadores que subsidiam a graduação da severidade do impacto se
basearam na revisão da literatura, mas em certa proporção foram arbitrados conforme a
experiência prática de alguns dos componentes do grupo de pesquisa. Da mesma forma,
a graduação das propriedades em três níveis, como mencionado, apresenta a vantagem
de diminuir erros na entrada da medida de risco, pela limitação na quantidade de
escolhas permitidas, contudo, reduz a sensibilidade na escala de mensuração. Não foram
avaliados neste trabalho, os impactos cumulativos decorrentes da ação dos estressores.
Estas ponderações indicam linhas de pesquisas futuras para aprimoramento do modelo,
entretanto não limitem sua aplicação tal como desenvolvido até aqui, conforme
demonstrado através do estudo de caso da presente tese.
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Enfim, a formulação de uma política de segurança hídrica para a cidade deve
contemplar a garantia do abastecimento de água para todos os usos que caracterizam o
tecido urbano, em qualidade e quantidade disponíveis nos pontos de demanda, mas
também deve estabelecer os limites dessa demanda e garantir a disponibilidade de
mananciais e fontes primárias e secundárias, com incentivos ao reúso e ao uso de águas
pluviais. Ademais, deve-se planejar o uso e ocupação do solo de modo a garantir a
sustentabilidade do provimento de água, bem como a manutenção dos serviços
prestados pelos ecossistemas aquáticos. Da mesma maneira, deve planejar uma
infraestrutura efetiva em todos os subsistemas que compõem o abastecimento urbano de
água e primar pela sua manutenção. Em fenômenos inesperados, deve garantir a
oportuna resposta contingencial aos acidentes sociais e ambientais, bem como à
escassez originada de fenômenos naturais. Por fim, deve-se definir as responsabilidades
dos agentes públicos e privados nesta política, pois a política derivada do modelo
apresentará conexões tanto com os organismos estaduais gestores das bacias, quanto
com o poder público municipal e agentes privados.
Portanto, o modelo analítico, como ferramenta de gestão, pode trazer uma perspecitva
segura e integradora da gestão das águas ubanas, e que em análise mais ampliada
constitui o alicerce de uma cidade com desenvolvimento econômico e social e garantia
de qualdiade de vida para a sua população.
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APÊNDICE 1 - REVISÃO DA LITERATURA SOBRE
CONCEITO E AVALIAÇÃO DE RISCO
1 Riscos
1.1 Conceito de risco
Considerando o enfoque de segurança hídrica dado pela OCDE e diversas outras
abordagens acadêmicas e que, neste trabalho, o conceito adotado para segurança hídrica
é a garantia de provimento de água bruta em quantidade e qualidade para o
abastecimento público, associado a um determinado risco, tendo como referencial a
bacia hidrográfica, fez-se necessária uma breve revisão na literatura sobre avaliação e
mensuração de risco aplicadas à área de meio ambiente e recursos hídricos.
O conceito de risco, na literatura de gestão ambiental, designa a combinação entre a
probabilidade de ocorrência de um determinado evento e os impactos (positivos ou
negativos) resultantes caso ele ocorra (VERSILIND; MORGAN, 2011, JUNIOR;
DEMAJOROVIC, 2013, SANCHES, 2008, CETESB, 2016, MITJAVILA; GRAH,
2011). Para a WHO (2009), risco é uma composição de perigo, vulnerabilidade,
exposição e capacidade. Simpson et al. (2012), definem o risco em função da
vulnerabilidade e da perda, abordando três componentes: a suscetibilidade, o potencial
de perigo e as consequências. Já a EPA considera risco como a possibilidade de efeitos
nocivos para a saúde humana ou para sistemas ecológicos, resultantes da exposição a
um estressor ambiental (EPA, 2016).
A ISO 31000 define risco como o efeito da incerteza nos objetivos. E apresenta notas
sobre o conceito:
-

Um efeito é um desvio em relação ao esperado, positivo e/ou negativo.

-

A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações
relacionadas a um evento, sua compreensão, conhecimento, consequência ou
probabilidade.
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-

Os objetivos podem ter diferentes aspectos, como metas financeiras, ambientais,
de saúde e segurança, e podem aplicar-se em diversos níveis de projeto, produto
e processo em toda a organização.

-

O risco é, muitas vezes, caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às
consequências, ou uma combinação destes.

-

O risco é, várias vezes, expresso em termos de uma combinação de
consequências de um evento, incluindo mudanças nas circunstâncias, e a
probabilidade148 de ocorrência associada.

Sendo assim, baseando-se na literatura estudada e nos objetivos deste trabalho, o
conceito de risco está associado a impactos potenciais sobre a qualidade e quantidade da
água bruta, resultantes da exposição a um ou mais estressores ambientais, que possam
vir a afetar o abastecimento público.
1.2 Gestão do risco
Para propor ações para a garantia da segurança hídrica, conforme o conceito adotado,
optou-se por aprofundar o estudo de risco fundamentado nas publicações da NBR-ISO,
considerando que são normas internacionalmente utilizadas e com referências técnicas
consolidadas. Em seguida, as bases conceituais e metodológicas propostas nas
publicações da ISO foram correlacionadas a conceitos de referências específicas da área
de meio ambiente e recursos hídricos.
Segundo a ISO 31000, a gestão de riscos é o conjunto de atividades coordenadas para
dirigir e controlar uma organização ou processo no que se refere a riscos. Coerente com
o conceito, a gestão dos riscos possibilita a uma organização aumentar a probabilidade
de atingir os objetivos.

Na terminologia de gestão de riscos, a palavra ”probabilidade" é utilizada para referir-se à chance de
algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente,
qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (tal como
probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo). (ISO 31000)
148
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1.3 Gerenciamento do risco – Contexto
O gerenciamento do risco, descrito neste item conforme abordagem ISO, é
caracterizado pela aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão
para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto, e na
identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos.
(ISO, 31000 e ISO 31010).
A comunicação e a consulta são integradas por um sistema de comunicação interrelacionado com as partes interessadas, que subsidia a identificação da percepção das
mesmas sobre os riscos e informa claramente os pontos críticos a agentes internos e
externos do contexto de avaliação.
Outra etapa é o entendimento da organização/processo e o seu contexto interno e
externo.
(a) Contexto Externo
 ambientes cultural, social, político, legal, regulatório, financeiro,
tecnológico, econômico, natural e competitivo;
 fatores-chave e tendências que tenham impacto sobre os objetivos da
organização/processo;


relações com partes interessadas externas e suas percepções e valores.

(b) Contexto Interno
 governança, estrutura organizacional/institucional, funções e
responsabilidades;
 políticas, objetivos e estratégias implementadas para atingi-los;
 capacidades, entendidas em termos de recursos e conhecimento, como
capital, tempo, pessoas, processos, sistemas e tecnologias;
 sistemas de informação, fluxos de informação e processos de tomada de
decisão, formais e informais;
 normas, diretrizes e modelos adotados.
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(c) Contexto do processo da gestão do risco:
 definição da responsabilização e responsabilidade;
 definição da extensão das atividades de gestão de risco a serem
conduzidas;
 definição do processo em termos de tempo e local;
 definição das relações do processo em análise com outras atividades e
processos;
 definição das metodologias do processo de avaliação de risco;
 definição dos critérios de risco;
 definição da metodologia de avaliação do desempenho na gestão de
risco;
 identificação e especificação das decisões e ações que precisam ser
tomadas;
 identificação dos estudos necessários para o escopo ou enquadramento,
sua extensão, objetivos e os recursos requeridos para esses estudos.
(d) Determinar os critérios de risco envolve a definição de:
 natureza e tipos de consequências a serem incluídos e como serão
medidos;
 forma como as probabilidades devem ser expressas;
 como um nível de risco será determinado;
 critérios de decisão para risco que necessita de tratamento;
 critérios para definição de risco aceitável e/ou tolerável;
 se e como as combinações de riscos serão levadas em consideração.
Os critérios podem ser baseados em fontes como: objetivos acordados do processo,
critérios identificados em especificações, fontes gerais de dados, critérios setoriais
geralmente aceitos e requisitos legais.
Após proceder a análise de risco, que será detalhada no próximo item, deve-se definir o
tratamento dos riscos, que envolve selecionar e acordar uma ou mais opções pertinentes
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para alterar a probabilidade de ocorrência, o efeito dos riscos, ou ambos, e a
implementação destas ações.
Outras etapas do gerenciamento incluem a responsabilização, ou seja, quem é
competente e responsável por qual ação; a integração nos processos organizacionais,
uma vez que a gestão de um determinado risco pode superar a competência de uma só
área; e a definição dos recursos necessários. (ISO 31000)
A relevância do monitoramento e da produção de dados bases para gestão de risco
operam desde a etapa de identificação dos riscos até a análise crítica da estrutura que
visa a assegurar que a gestão de risco seja eficaz e continue a apoiar o desempenho da
organização ou processo, especialmente medindo o desempenho da gestão de risco
através de indicadores, que devem ser analisados criticamente, de forma periódica, para
garantir a sua adequação.
1.4 Avaliação do risco
Uma etapa central do gerenciamento do risco é a avaliação. O primeiro passo para a
gestão dos riscos é o processo de avaliação de riscos, cuja finalidade é fornecer
informações baseadas em evidências e análises para tomar decisões sobre como tratar
riscos específicos e como selecionar entre as opções de tratamento dos riscos. (ISO
31010). Os principais benefícios da avaliação do risco são149:
 entender o risco e seu potencial impacto sobre os objetivos;
 fornecer informações aos tomadores de decisão;
 contribuir para o entendimento dos riscos a fim de auxiliar na seleção das opções
de tratamento;
 identificar os principais fatores que contribuem para os riscos e os elos fracos em
sistemas, organizações e processos;
 comparar riscos em sistemas, tecnologias ou abordagens alternativas;
 comunicar riscos e incertezas;
 auxiliar no estabelecimento de prioridades;
149

Selecionados para este trabalho entre os apresentados na norma.
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 selecionar diferentes formas de tratamento de riscos;
 atender requisitos regulatórios.
Desta forma, o processo de avaliação do risco possibilita o entendimento dos riscos,
suas causas, consequências e probabilidades, e é constituído das etapas de identificação,
análise e avaliação, conceituadas como:
(a) identificação dos riscos: processo de busca da identificação, do reconhecimento
e da descrição dos riscos. O propósito é identificar quais situações podem
ocorrer e afetar o alcance do objetivo do sistema ou organização. Envolve a
identificação das fontes do risco - elemento que, individualmente ou combinado,
tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco -, eventos, suas causas e
consequências potenciais;
(b) análise dos riscos: processo de compreender a natureza do risco e determinar seu
nível, incluindo a estimativa do risco. Fornece a base para a avaliação dos riscos
e para as decisões sobre o tratamento dos riscos e consiste na determinação das
consequências e suas probabilidades para eventos identificados de risco levando em consideração a presença (ou não) e a eficácia de quaisquer controles
existentes -, que são então combinadas para determinar um nível de risco.
Envolve a consideração das causas e fontes do risco, suas consequências e a
probabilidade de ocorrência das consequências, e convém a identificação dos
fatores que afetam as consequências e probabilidades.
A análise de consequências determina a natureza e o tipo de impacto que pode ocorrer,
pode variar de uma descrição simples de resultado até uma modelagem quantitativa ou
uma análise de vulnerabilidade detalhada e deve ser capaz de relacionar as
consequências aos objetivos originais
A análise preliminar apoia que riscos sejam filtrados a fim de identificar os mais
significativos e a ISO indica três abordagens gerais mais utilizadas para as estimativas:
-

utilização de dados históricos pertinentes para identificar eventos e situações
que ocorreram no passado e, assim, capazes de extrapolar a probabilidade de
sua ocorrência para o futuro;
397

-

previsões de probabilidade utilizando técnicas preditivas como análise de
árvore de falhas e análise de árvores de eventos. Quando os dados históricos
forem indisponíveis ou inadequados, é necessário deduzir a probabilidade
pela análise do sistema;

-

a opinião de especialistas pode ser utilizada em um processo sistemático e
estruturado para estimar a probabilidade, mas convém que esse julgamento
recorra a todas as informações pertinentes disponíveis.

Outra questão de avaliação é a incerteza e sensibilidade associadas à análise de risco. As
incertezas estão associadas aos dados, métodos e modelos utilizados para identificar e
analisar os riscos. Já a análise de sensibilidade envolve a determinação do tamanho e
significância da magnitude do risco resultante das alterações nos parâmetros de entrada
individuais.
Diversos métodos e técnicas, quantitativos e qualitativos, podem ser utilizados para a
análise dos riscos. A EPA apresenta que, na fase de análise do risco, deve-se avaliar a
exposição dos recursos ecológicos a estressores e a relação entre os níveis de estressores
e efeitos ecológicos. O resultado permitirá entender a quais problemas o sistema está
exposto e onde os mesmos operam, além de garantir a compreensão de como e onde as
incertezas podem surgir.
(c) avaliação dos riscos: processo de comparar os resultados da análise dos riscos,
ou seja, os níveis estimados, com os critérios do risco para determinar se o risco
e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável. Auxilia na decisão sobre o
tratamento dos riscos, e uma abordagem comum é a divisão do risco em três
faixas: superior, em que o nível do risco é considerado intolerável e ações devem
ser priorizadas; intermediária, onde os custos e benefícios são levados em
consideração, e oportunidades são comparadas com potenciais consequências; e
inferior, em que o nível do risco é considerado desprezível e não é necessário
tratamento.
O critério do risco é a referência contra a qual a significância de um risco é avaliada,
que é baseada nos objetivos do processo. A partir dessa etapa é possível definir o
tratamento do risco, ou seja, o processo de modificação do risco, que pode envolver:
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evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade que dá origem ao
risco; assumir ou aumentar o risco a fim de buscar uma oportunidade; remover a fonte
do risco; alterar a probabilidade e as consequências; compartilhar o risco com outra
parte ou partes, incluindo contratos e financiamento do risco; e reter o risco por uma
escolha consciente.
A avaliação do risco subsidia a decisão sobre os tratamentos dos riscos relativos às
consequências negativas, que são referidos como mitigação, eliminação, prevenção e
redução de riscos.
Destaca-se que o processo de gestão dos riscos se baseia nas melhores informações
disponíveis, como dados históricos, experiências, retroalimentação das partes
interessadas, observações, previsões e opiniões de especialistas. Desta forma, uma base
de dados consolidada, fundamentada em monitoramento sistemático, apresenta elevado
valor na gestão dos riscos. As Figuras 1.1 e 1.2 sistematizam o processo de
gerenciamento dos riscos e, especificamente, o processo de avaliação do risco,
conforme ISO.
Figura 1.1 - Processo de gerenciamento dos riscos
Estabelecimento
do contexto

Comunicação e
consulta

Análise
Avaliação

Tratamento de
risco
Fonte: ISO 31000
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Figura 1.2 - Processo de gerenciamento dos riscos
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 Consequências
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Processo de avaliação de risco
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 Avaliação dos
controles
 Análise das
consequências
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de probabilidades

Análise

 Critérios de risco
(análise de impacto)

Avaliação

Fonte: ISO 31000

A abordagem ISO 31000 traz semelhança às indicações observadas nos estudos da
OCDE (2013) e da GWP (2014). A OCDE indica que o risco é considerado aceitável se
a probabilidade de um determinado evento e seu impacto são baixos. A ação indicada,
então, é o monitoramento das variáveis envolvidas. Em contrapartida, ações são
necessárias para reduzir um risco com nível tolerável para o nível aceitável. No
extremo, riscos intoleráveis requerem ações urgentes para reduzi-los a um nível
aceitável devido a sua probabilidade muito elevada ou seu alto potencial de dano.
O processo de identificação, julgamento (mensuração) de aceitabilidade e tolerância do
risco permite aos decisores políticos priorizarem as ações de gestão do risco. Desta
forma, entendendo a segurança hídrica como o objetivo (materialidade) que se pretende
atingir, deve-se identificar as variáveis que possam gerar riscos, ou seja, o efeito da
incerteza nos objetivos. As ações de gestão devem atuar nos riscos mais críticos em
duas esferas, nas variáveis que geram o risco e na minimização das consequências
(impacto) do evento decorrente. (GWP, 2014, OCDE, 2013)
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1.5 Gestão do risco e segurança hídrica
Para aplicação do conceito e gerenciamento dos riscos ao modelo de segurança hídrica,
deve-se partir da definição das metas para a segurança hídrica, que, por sua vez, deve
ser suportada por objetivos tangíveis. Sendo risco, genericamente, o efeito da incerteza
nos objetivos, a delimitação clara dos objetivos define a base para a avaliação do risco.
A Figura 1.3 busca relacionar a nomenclatura genérica de gestão do risco e segurança
hídrica.
Figura 1.3 - Nomenclatura genérica de gestão do risco e segurança hídrica

Fonte
Risco

Estressor
Incerteza

Meta
(objetivo)

Segurança
Hídrica

Fonte: ISO 31000

A EPA sugere quatro fases para avaliação do risco ecológico em uma bacia
hidrográfica:
1.5.1 Formulação do problema (identificação do risco)
Inicia-se pela formulação do problema porque ela fornece a estrutura de organização da
qual depende toda a avaliação do risco. Para tanto, deve-se avaliar as informações
disponíveis sobre recursos ecológicos potencialmente em risco (neste estudo, a água), os
estressores e os efeitos observados ou antecipados, a fim de descrever a natureza do
problema e identificar características mensuráveis que podem ser utilizadas como
indicadores. De maneira mais específica, recomenda-se o uso dos termos: medida de
exposição, medida do efeito e ponto final de avaliação.
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Portanto, coletar informações sobre a bacia, os recursos ecológicos potencialmente em
risco, os estressores, a exposição e os efeitos ecológicos, é um ponto de partida prático.
Com isso, deve-se identificar como e onde podem ocorrer os efeitos adversos e,
posteriormente, as características específicas da bacia hidrográfica que são mensuráveis
e podem indicar alterações na condição de recursos ecológicos. A fase da formulação do
problema produz um modelo conceitual de inter-relações entre recursos, estressores e
efeitos (impactos), como instruído a seguir:
(a) Estressores são definidos como qualquer elemento físico, químico ou biológico
que pode causar um efeito adverso.
Normalmente, uma ampla gama de estressores afeta uma bacia hidrográfica e estes
podem ser originários de fontes de atividades humanas ou processos naturais. É
importante, portanto, identificar as características ou variáveis dos estressores que são
mensuráveis e potencialmente úteis no desenvolviemnto de medidas de exposição.
(EPA)
(b) Efeitos ecológicos são definidos como os efeitos adversos, ou impactos,
causados pelos estressores.
Os efeitos podem ser identificados pela já ocorrência e observação dos mesmos ou
podem envolver efeitos esperados com base em mudanças em curso ou cenários de
avaliação. Em qualquer caso, as informações sobre os efeitos ecológicos são essenciais
para a análise de como os estressores representam riscos específicos para a bacia. (EPA)
(c) Seleção do ponto final (endpoints) de avaliação.
Uma vez identificados os estressores e seus efeitos, deve-se selecionar temas ou
aspectos específicos, designados “ponto final” de avaliação.
O “ponto final” de avaliação está relacionado com os objetivos de gestão e os recursos
ecológicos e é selecionado para propiciar um elo entre o que pode ser medido e um ou
mais objetivos da gestão.

Mais especificamente, deve-se concentrar em uma

característica-chave do recurso ecológico a ser avaliado, considerando:
-

relevância para característica-chave do recurso ecológico em risco;

-

relação com as metas políticas e recursos valorizados pela comunidade; e
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-

susceptibilidade ao estressor.

A Figura 1.4 apresenta um fluxograma simplificado da fase da formulação do problema.
Figura 1.4 - Fase da formulação do problema
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Medidas de
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Recurso

“Ponto final” de
avaliação
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Fonte: a autora

1.5.2 Análise do risco
Essa fase centra-se nos estressores mais importantes, nas suas vias de exposição e nos
efeitos ecológicos resultantes. Inclui, então, a caracterização da exposição - maneira
pela qual o recurso entra em contato ou correlaciona com o estressor - e a caracterização
dos efeitos , que é a resposta no recurso após a exposição. A análise do risco deve focar
nos estressores de maior interesse e buscar associações entre os diversos estressores e os
impactos. É uma fase mais técnica e quantitativa, que envolve medições das condições
existentes, modelagens ou extrapolações de dados de campo ou de laboratórios.
Caracterização da exposição
É comumente estimada medindo ou modelando o estressor e descrevendo as vias de
exposição pelas quais ocorre o contato ou a correlação entre estressor e recurso. A
magnitude da exposição e a distribuição no tempo e espaço do recurso e do estressor são
consideradas na identificação da via de exposição para o desenvolvimento de um perfil
quantitativo.
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Caracterização dos efeitos
São analisados pela descrição da relação estressor-resposta, avaliando as evidências de
causalidades e, quando necessário, ligando os efeitos que podem ser medidos com
aqueles efeitos de maior interesse relacionados na fase de identificação do problema.
Para tanto, deve-se avaliar os dados relativos aos efeitos mais relevantes.
O interesse aos dados disponíveis é determinado pela sua ligação com os indicadores
selecionados, a formulação do problema e a qualidade dos mesmos. Em seguida, na
descrição da relação estressor-resposta, é o momento em que ocorrem as análises
quantitativas, normalmente utilizando ferramentas estatísticas. O perfil da relação
estressor-resposta depende da intensidade de exposição e da magnitude do estressor.
Além disso, os efeitos cumulativos de dois ou mais estressores também podem
determinar uma resposta distinta.
1.5.3 Caracterização dos riscos
Nessa fase final, é avaliada a probabilidade e a significância dos efeitos adversos devido
à exposição aos estressores. A caracterização do risco deve ser útil na construção de
respostas para a tomada de decisão e essa fase inclui duas etapas principais: a estimativa
e a descrição do risco.
Estimativa do risco
Integra os perfis de exposição e os perfis da relação estressor-resposta desenvolvidos na
fase de análise, abordando também as incertezas que surgiram ao longo da avaliação. As
abordagens de integração podem incluir comparar valores individuais de efeito e
exposição, e distribuições estatísticas de valores de exposição e efeito, ou a realização
de modelagem de simulação.
Descrição do risco
Conclui a fase de caracterização, com a elaboração de um resumo do risco e a
interpretação do significado do mesmo no recurso em análise. A sumarização do risco
envolve uma estimativa da linha de corte (resultado), geralmente sob a forma de uma
declaração quantitativa (por exemplo, há uma chance de 80% de mortalidade de 50% da
floresta na bacia devido à poluição do ar). É fundamental incluir uma discussão sobre o
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peso das provas sustentadoras dessa conclusão, que pode abranger a qualidade dos
dados, informações que corroboram e evidências de causalidade.
A Figura 1.5 busca apresentar uma representação da metodologia apresentada pela EPA

Figura 1.5 - Metodologia apresentada pela EPA
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1.5.3 Comunicação do risco
O relatório final de avaliação do risco é um produto técnico, científico, entretanto, devese também buscar uma abordagem que propicie o entendimento dos tomadores de
decisão e da sociedade em geral. A comunicação deve fornecer uma compreensão
completa de conclusões, suposições e limitações da avaliação.
1.5.5 Gerenciamento do risco
A gestão de riscos exerce o papel da integração da avaliação, baseada em ciência, com
os fatores econômicos, sociais, legais e políticos que afetam as decisões e ações em um
território, neste caso, a bacia hidrográfica. Desta forma, o gerenciamento nada mais é
que uma política pública estruturada com ações e metas para garantia do objetivo e
controle dos riscos associados.
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1.6 Ferramenta para avaliação do risco
Considerando que este trabalho tem como objetivo propor um modelo de gestão (ou
política) pública para a garantia de segurança hídrica em áreas urbanas, entendeu- se
criar uma ferramenta simples de apoio a tomada de decisão que embase os gestores no
balizamento para priorização das ações de gestão para a garantia da segurança hídrica e
no acompanhamento do desempenho das mesmas.
Após a revisão sobre avaliação do risco, optou-se por utilizar o método FMEA (Failure
Mode and Effect Analysis) para semi-quantificar o risco e assim subsidiar a
priorização das ações de gestão, conforme a realidade de cada bacia hidrográfica.
Esse método analisa a ocorrência de falhas por meio de uma técnica indutiva que estuda
processos complexos, analisando sistematicamente todos os modos de falha, isto é,
buscando o que poderá falhar e identificando os efeitos resultantes (SNOOKE; PRICE,
2012).
De acordo com a definição de Helman e Andery (1995), FMEA é um método de análise
de projetos, de produtos ou processos, industriais e/ou administrativos, usado para
identificar todos os possíveis modos potenciais de falha e determinar o efeito de cada
uma sobre o desempenho do sistema (produto ou processo), mediante um raciocínio
basicamente dedutivo. Em resumo, o FMEA é uma ferramenta de avaliação de risco. É
um método qualitativo que objetiva avaliar e minimizar riscos por meio da análise das
possíveis falhas (determinação da causa, efeito e risco de cada tipo de falha) e
implantação de ações para aumentar a confiabilidade.
O FMEA é aplicado, dentre outras formas, a processos e sistemas, por isso identificouse na literatura experiências nacionais e internacionais de aplicação do método na área
de meio ambiente e recursos hídricos. A decisão da aplicação do FMEA, neste estudo,
se embasou nas seguintes premissas:
 o FMEA constitui um método simples para priorizar os aspectos e impactos
ambientais segundo uma escala de avaliação do seu grau de importância,
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permitindo quando possível e pertinente, o estabelecimento direto de medidas
preventivas ou corretivas;
 Necessidade de métrica para avaliação da segurança hídrica, a fim de identificar
quais estressores geram maiores riscos à segurança hídrica;
 A intenção de disponibilizar ao gestor responsável pela função Gestão de
recursos hídricos uma ferramenta para tomada de decisão que indique as
prioridades para agir.
Para a utilização do FMEA inicialmente define-se os modos de falha que no modelo
analítico deste trabalho são os próprios efeitos (impactos).
i.

estresse hídrico quantitativo;

ii.

estresse hídrico qualitativo

Em seguida para cada um dos modos de falhas, deve-se identificar:
i.

severidade - gravidade (em termos de efeito) da falha pela ação do
estressor;

ii.

ocorrência - a frequência de acontecimentos no cenário estudado;

iii.

detecção - capacidade de detectar a ocorrência do estressor e a magnitude
efeito antes que o efeito se concretize na fonte de água bruta

Em resumo, o primeiro passo para a aplicação do método FMEA é a identificação dos
modos de falhas. Em seguida, a identificação de causas e efeitos de cada modo de falha
e a priorização de modos de falha de acordo com o RPN (risk priority number) obtido
pelo produto da frequência de ocorrência, severidade e detecção, sendo:
- severidade - gravidade (em termos de efeito) da falha;
- ocorrência - frequência de incidência da falha;
- detecção - capacidade de detecção da falha antes que chegue ao cidadão.
Portanto, o FMEA elenca ações de gestão para mitigar, prevenir ou reduzir os modos de
falhas.
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APÊNDICE 2 – FUNÇÃO DO RISCO ASSOCIADO À
SEGURANÇA HÍDRICA
A função foi desenvolvida em MS-vba para o cálculo do risco associado à segurança
hídrica. O risco é o resultado do produtório das três propriedades dos estressores,
conforme a graduação das propriedades com os seguintes valores que se combinam:
1,25; 1,5 e 2,5; severidade, ocorrência e detectabilidade, cujos pesos atribuídos as
propriedades do estressores são 2,25, 0,75, 0,25 respectivamente. O Quadro 2.1
apresenta a função desenvolvida em MS-vba.

Quadro 2.1 – Quadro da função do risco associado à segurança hídrica
Public Function rshw(Severidade As Variant, Ocorrencia As Variant, Detectabilidade
As Variant) As Variant

' retorna a medida do risco aa seguranca hidrica causado por um estressor,
' segundo o modelo produtorio-ponderado (ver linha 123)

' toma como argumentos as propriedades do estressor: Severidade [0,3], Ocorrencia
[1,3]
' e Detectabilidade [1,3]

' restricoes de valores dos argumentos:

' embora os tipos declarados sejam variant, a funcao somente retorna o valor de rshw
' se os valores dos argumentos forem inteiros e estiverem nas faixas acima

' 2016-12-21

' ws, wo, wd: pesos do modelo produtorio-ponderado; estabelecidos como constantes de
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tipo double
' v1, v2, v3: valores correspondentes aos argumentos; estabelecidos como constantes

Dim ws, wo, wd, v1, v2, v3, S, O, D As Double

' numero de decimais a ser arredondado o valor retornado
Dim decimais As Integer

' constantes
ws = 2.25
wo = 0.75
wd = 0.25

v1 = 1.25
v2 = 1.75
v3 = 2.5

' valida sequencialmente os argumentos e atribui rshw = "" nos casos invalidos

If (CInt(Severidade) <> Severidade) Or (Severidade < 0) Or (Severidade > 3) Then
rshw = ""
MsgBox ("Valor incorreto para a propriedade Severidade")
Exit Function
End If

If (CInt(Ocorrencia) <> Ocorrencia) Or (Ocorrencia <= 0) Or (Ocorrencia > 3) Then
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rshw = ""
MsgBox ("Valor incorreto para a propriedade Ocorrencia")
Exit Function
End If

If (CInt(Detectabilidade) <> Detectabilidade) Or (Detectabilidade <= 0) _
Or (Detectabilidade > 3) Then
rshw = ""
MsgBox ("Valor incorreto para a propriedade Detectabilidade")
Exit Function
End If

' escolhe os valores v1, v2, v3 correspondentes aos argumentos validos
' atribui valores a S, O e D, conforme argumentos validos

Select Case Severidade
Case 0
rshw = 1
Exit Function
Case 1
S = v1
Case 2
S = v2
Case 3
S = v3
End Select
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Select Case Ocorrencia
Case 1
O = v1
Case 2
O = v2
Case 3
O = v3
End Select

Select Case Detectabilidade
Case 1
D = v1
Case 2
D = v2
Case 3
D = v3
End Select

' calcula rshw, arredonda e retorna

123 rshw = S ^ ws * O ^ wo * D ^ wd

decimais = 1
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If (rshw > 10) Then
decimais = 0
End If

rshw = Round(rshw, decimais)

End Function
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APÊNDICE 3 – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE
REVITALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO DAS VELHAS
Meta 2010 - Navegar, Pescar e Nadar no Rio das Velhas
Criado em janeiro de 1997 por iniciativa de professores da Faculdade de Medicina da
UFMG, o Projeto Manuelzão está ligado às atividades do Internato em Saúde Coletiva
(“Internato Rural”), disciplina obrigatória da grade curricular do curso de Medicina.
Percebeu-se que, mais que medicar a população, era preciso combater as causas das
doenças. A partir da percepção de que a saúde não deve ser apenas uma questão médica,
foi esboçado o horizonte de trabalho do Projeto Manuelzão: lutar por melhorias nas
condições ambientais para promover qualidade de vida, rompendo com a prática
predominantemente assistencialista (Manuelzão, 2012). Neste contexto, foi escolhida
como foco de atuação a bacia hidrográfica do rio das Velhas, principalmente por conter
as águas mais poluídas do Estado de Minas Gerais.
A partir da Expedição Manuelzão desce o Rio das Velhas, ocorrida no ano de 2003, teve
início uma série de discussões sobre a realização de ações efetivas para a recuperação
das águas desta bacia. Os principais desdobramentos das discussões foram a elaboração
do Plano Diretor de Recursos Hídricos e a Meta 2010. No Plano Diretor de Recursos
Hídricos, atualizado em 2004, consta um plano de ação para a revitalização,
recuperação e conservação hidroambiental da bacia. Esta Meta foi transformada em um
dos 57 Projetos Estruturadores do Governo de Minas em 2007, o que significou
prioridade entre os investimentos do Estado.
Ocupando apenas 10% da área territorial da bacia hidrográfica do rio das Velhas, a
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) detém mais de 70% de toda a sua
população. Além disso, possui processo de urbanização avançado e concentra atividades
industriais, sendo por isso a área que mais contribui com a degradação das águas do rio
das Velhas (Do site CBH Rio das Velhas). Portanto, o foco das ações do Projeto
Revitalização da Bacia do Rio das Velhas (a Meta 2010) concentrou-se em obras de
saneamento nas principais sub bacias da RMBH, eliminação de lançamentos de esgoto
em redes pluviais ou córregos, ampliação da coleta de esgotos (inclusive implantação de
interceptores e elevatórias), implantação de estações de tratamento de esgoto (inclusive
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implantação do tratamento secundário da ETE Onça), revitalização de fundos de vales,
educação e extensão ambiental, dentre outras. Vale saber que, em 1999, apenas 1,34%
do esgoto coletado na região da Bacia do Rio das Velhas era tratado. Em 2008, a
COPASA atingiu o percentual de 57,33% e em 2009 o volume de esgoto coletado e
tratado na bacia foi de 64,75%. Em 2010 o índice foi de 71,51% e em 2011 atingiu o
percentual de 76,03%.
Como consequência de todas estas ações e vários investimentos políticos,
administrativos e financeiros realizados pelo Estado, Projeto Manuelzão/UFMG,
diversas prefeituras e algumas empresas, foi observada considerável melhoria na
qualidade ambiental da Bacia do Rio das Velhas no ano de 2010. Esta melhoria se
refletiu em dados do monitoramento de qualidade da água realizado pela Gerência de
Monitoramento Hidrometeorologia do IGAM, os quais mostram melhora relevante
nos valores médios de Demanda Bioquímica de Oxigênio. Os dados mostram uma
melhora significativa na média de DBO no Rio das Velhas, diminuindo de 15,25
miligramas por litro, em 2003, para 7,6 em 2009. De acordo com a legislação ambiental,
o limite de DBO é de no máximo 5mg/L para rios enquadrados em classe II, ou seja,
aqueles que permitem o abastecimento para consumo humano após tratamento
convencional. Quanto menor o índice, melhor a qualidade dos corpos de água. A
diminuição da DBO e o aumento do oxigênio nos rios é um importante fator para a
manutenção

e

reprodução

da

fauna

aquática. Consequentemente,

dados

do

biomonitoramento (ictiofauna) realizado pelo Projeto Manuelzão/UFMG mostram que
várias espécies de peixes estão chegando bem próximos às áreas mais degradadas do
rio, inclusive na RMBH.
Meta 2014 - Assegurar a Volta do Peixe e o Nadar na RMBH em 2014
Apesar de todas as melhorias socioambientais já obtidas com ações desenvolvidas no
âmbito da Meta 2010, detectou-se a necessidade de dar continuidade ao projeto.
Portanto, no dia 14 de agosto de 2011 foi assinado o “Documento de Compromisso pela
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas: assegurar a Volta do Peixe e o
Nadar na RMBH em 2014”. A Meta 2014 foi lançada oficialmente como Projeto
Estratégico do Governo do Estado para Revitalização do Rio das Velhas em 26 de abril
de 2012.
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De acordo com o Documento de Compromisso, o Projeto Meta 2014 reforça três focos
geográficos de atuação. O primeiro foco prevê a recuperação da região mais degradada
da calha do rio das Velhas que atravessa a RMBH, destacando-se o conjunto das sub
bacias dos ribeirões Arrudas e Onça, da Mata, Sabará (e córrego Caeté), Água Suja e
Jequitibá. O segundo foco está na preservação ou conservação da sub bacia do rio
Cipó/Paraúna, umas das principais reservas biológicas naturais da Bacia do Rio das
Velhas e dos demais afluentes. E finalmente o terceiro foco encontra-se em ações de
preservação e recuperação dos demais afluentes do rio das Velhas, envolvendo todas as
prefeituras e empresas das respectivas sub bacias hidrográficas e subcomitês. Todos os
impactos ambientais serão detectados por território de bacia.
A Meta 2014 tem como objetivo revitalizar a Bacia do Rio das Velhas assegurando a
volta do peixe e o nadar na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dessa forma, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD)
identificou as ações necessárias para o alcance desse objetivo e buscou parcerias para a
realização e execução do projeto. Por meio de articulações entre governo e a sociedade
civil foram planejadas ações para que as metas de revitalização sejam alcançadas,
permitindo assim a natação e a pesca.
Visando ao melhor direcionamento das ações a serem pactuadas no Projeto Meta 2014
foi elaborado pela SEMAD, e apresentado em junho de 2010, o Diagnóstico Velhas
Sustentável. O qual identificou problemas como focos erosivos, expansão urbana
desordenada, passivo de mineradoras, disposição inadequada de resíduos sólidos
urbanos, doenças de veiculação hídrica, saneamento básico, nascentes desprotegidas,
dentre outros, e propôs possíveis soluções e ações necessárias para resolver os
problemas enfrentados nas sub bacias estudadas.
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APÊNDICE 4 – METODOLOGIA DE ANÁLISE DE
IMAGENS DE SATÉLITE
Para atendimento à demanda, inicialmente foram selecionadas imagens orbitais (cenas)
da constelação de satélites da família Landsat, entre os anos de 2013 e 2016, disponíveis
na plataforma Earth Explorer do United States Geological Survery (USGS). A
resolução espacial original das imagens é de 30 metros, isto é, nenhum objeto em
superfície que possua extensão espacial inferior ao valor poderá ser distinguido. Dentre
os satélites com disponibilidade de produtos gratuitos, o Landsat 8 é um dos melhores e
mais recentes, o que justificou sua escolha para execução do processo a seguir.
Foram adquiridas, preferencialmente, imagens do período de inverno do hemisfério sul,
em que a participação de sistemas atmosféricos estáveis sobre a faixa latitudinal onde
estão localizados os reservatórios é mais recorrente, o que contribui para a inibição da
formação de nuvens de elevado desenvolvimento vertical (garantia de céu limpo e
imagens nítidas).
Em seguida, as imagens do satélite foram reprojetadas para o datum WGS 84 UTM
Zone 23S, uma vez que originalmente vêm orientadas ao norte verdadeiro (23N) e
poderiam incorrer em deslocamento espacial.
O satélite Landsat 8 possui 11 bandas espectrais, divididas entre sensores
multiespectrais e termais (Operational Terra Imager – OLI e Thermal Infrared Sensor –
TIRS, respectivamente). A combinação entre bandas promove o destaque visual de
determinada feição em uma imagem, baseado na capacidade física dos alvos que a
compõem de absorver ou refletir radiação em diferentes comprimentos de onda
(avaliados pelos sensores do satélite).
Para permitir a classificação do uso e cobertura do solo das áreas de interesse, realizouse a composição das bandas 6-5-4 do satélite, cujo produto diferencia aspectos
fisionômicos das formações vegetais (porte, estágio de desenvolvimento, etc.). A Tabela
3.1 ilustra a aplicabilidade de cada banda espectral do satélite Landsat 8 à identificação
de alvos em superfície.
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Tabela 3.1 Características das bandas espectrais do satélite Landsat 8
Band
Band 1 – Coastal aerosol
Band 2 – Blue
Band 3 - Green
Band 4 - Red
Band 5 - Near Infrared (NIR)
Band 6 - Short-wave Infrared
(SWIR) 1
Band 7 - Short-wave Infrared
(SWIR) 2
Band 8 - Panchromatic
Band 9 – Cirrus
Band 10 – TIRS 1
Band 11 – TIRS 2
Fonte: USGS.

Wavelength
Useful for mapping
0.43 - 0.45 Coastal and aerosol studies
Bathymetric mapping, distinguishing soil
0.45 - 0.51 from vegetation and deciduous from
coniferous vegetation
Emphasizes peak vegetation, which is
0.53 - 0.59
useful for assessing plant vigor
0.64 - 0.67 Discriminates vegetation slopes
Emphasizes biomass content and
0.85-0.88
shorelines
Discriminates moisture content of soil and
1.57 - 1.65
vegetation; penetrates thin clouds
Improved moisture content of soil and
2.11 - 2.29
vegetation and thin cloud penetration
15 meter resolution, sharper image
0.50 - 0.68
definition
Improved detection of cirrus cloud
1.36 - 1.38
contamination
10.60 100 meter resolution, thermal mapping
11.19
and estimated soil moisture
100 meter resolution, Improved thermal
11.5 - 12.51
mapping and estimated soil moisture

Cada uma das cenas adquiridas possui aproximadamente 44.100 km² e para prosseguir à
classificação do uso da terra foi necessário recortá-las com base na área de contribuição
a montante do ponto de captação no Rio das Velhas. Para tanto, foram utilizadas
ferramentas de geoprocessamento inseridas no software QGIS 2.14, bem como a base
cartográfica das bacias hidrográficas ottocodificadas do Estado de Minas Gerais.
De posse das imagens na extensão espacial adequada, criou-se ambiente de trabalho no
software Spring 5.3 para processamento digital, onde foram aplicados contrastes
homogêneos em cada um dos produtos e iniciada a amostragem das classes de uso e
ocupação da terra.
Foram mapeadas feições relativas aos i) campos rupestres, ii) corpos hídricos, iii)
fragmentos florestais, iv) mineração, v) silvicultura, vi) solo exposto, vii) usos
antropizados (pastagens, cultivos agrícolas e manchas urbanas). Utilizou-se o
classificador Maxver ICM, que além de promover a maximização da função de
verossimilhança, considera também a dependência espacial das amostras, isto é, a classe
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atribuída depende tanto do valor observado naquele pixel, quanto das classes atribuídas
aos seus vizinhos.
Ainda foi realizada etapa de pós-classificação do Spring com a finalidade de eliminar
ruídos e inconsistências no produto gerado, além de correção geométrica por
vetorização manual, realizada no QGIS 2.14.
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APÊNDICE 5 - METODOLOGIA DO ÍNDICE DE
VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI)
A aplicação do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) se baseia em equação
dada pela diferença entre a reflectância da vegetação no infravermelho próximo e no
vermelho visível, dividida pela soma das duas reflectâncias, Equação 5.1.
5.1

Onde:
NIR = Near Infrared (região do espectro eletromagnético onde se dá a maior reflexão
da radiação incidente sobre as espécies vegetais).
R = Red (região do espectro eletromagnético onde se dá grande parte da absorção da
radiação incidente sobre as folhas e utilizada para a fotossíntese).
Dessa forma, o índice gerado indica, entre -1 e 1, o grau de presença da vegetação ao
longo do território imageado, além do vigor físico das espécies, em virtude de o
infravermelho próximo revelar o conteúdo de água presente nas moléculas e sua
estrutura celular (que é diferente conforme a idade, a saúde e a espécie da vegetação).
Para construção da equação e execução do modelo em ambiente GIS foi utilizado o
software QGIS 2.14, onde se trabalhou com a ferramenta “Calculadora Raster”. Nela
foram inseridas as imagens do satélite Landsat 8, nas bandas 4 e 5 (vermelho e
infravermelho próximo, respectivamente), e configurados os parâmetros de saída.
Por fim, o resultado matricial gerado (imagem .tif) foi transformado em arquivo vetorial
para facilitação do cálculo das áreas com maior presença de vegetação, com base nas
ferramentas de poligonização automática do QGIS 2.14.
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Limitações técnicas das imagens dos satélites LANDSAT 7 e 8
Como visto, para trabalhar a classificação do uso do solo e estimar o índice de
vegetação em 2015 foram utilizadas imagens do satélite Landsat 8, lançado em
fevereiro de 2013, com 11 bandas espectrais. Ele possui resolução espacial nativa de 30
metros nas bandas multiespectrais, além de contar com uma banda pancromática de 15
metros, que permite fusão com as demais no intuito de melhorar a resolução final.
Além disso, o sistema sensor possui resolução radiométrica de 16 bits, o que em outras
palavras, representa uma gama de mais de 65 mil cores, capaz de melhorar
substancialmente os contrastes aplicados sobre as bandas.
No entanto, também foram utilizadas imagens do satélite Landsat 7 do ano de 1999, na
tentativa de estabelecer comparações entre as classes de uso do solo dos dois anos. A
grande limitação metodológica, porém, está contida na diferença técnica existente entre
os dois sistemas sensores.
Apesar do Landsat 7 também possuir resolução espacial de 30 metros, a resolução
radiométrica do sensor é de apenas 8 bits, isto é, somente 256 cores para alteração do
histograma das bandas e aplicação de constrates. A própria resolução espectral do
sensor também é diferente do Landsat 8, visto que conta apenas com sete bandas
multiespectrais e uma pancromática, o que resulta em composições de bandas distintas
entre os dois sensores para obtenção de produto semelhantes (mas não idênticos),
conforme revela Figura 5.1.
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Figura 5.1 Comparação da composição de bandas espectrais
entre os satélites Landsat 5, 7 e 8.

Fonte: USGS

Na prática, ainda que realizada a classificação do uso do solo no ano de 1999, o cálculo
comparativo entre as áreas ocupadas pelas diferentes classes ficaria comprometido, em
razão das diferenças técnicas intrínsecas aos sistemas sensores Landsat e Landsat 8.
Possibilidade existente para solucionar o problema seria também realizar a classificação
do uso do solo e o NDVI do ano de 2015 a partir de imagens Landsat 7, no entanto, por
pane ocorrida no equipamento eletromecânico (Scan Line Conection) a bordo do satélite
em 31 de maio de 2003, todas as imagens passaram a apresentar número insustentável
de ruídos e falhas, que culminaram no abandono sistemático do sensor pela comunidade
científica
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APÊNDICE 6 – ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO DAS
VELHAS
Seleção das Estações Fluviométricas Oficiais
Para a seleção de dados de vazões representativas do Rio das Velhas, foram pesquisadas
estações fluviométricas oficiais localizadas na sub-bacia hidrográfica do Rio das Velhas
próximas ao Ponto de Captação Nova Lima, localizado no Rio das Velhas. As estações
fluviométricas selecionadas são localizadas nos Rios Itabirito, São Francisco e no
próprio Rio das Velhas.
Os dados das estações fluviométricas selecionadas, indicados na Tabela 6.1, foram
obtidos no portal HidroWeb, gerenciado pela ANA.
Tabela 6.1: Estações Fluviométricas Selecionadas

Fonte: a autora

Análise da Consistência dos Dados das Estações Fluviométricas Selecionadas
Para verificar a coerência dos dados consistidos das estações fluviométricas
selecionadas, foram feitas correlações por regressão linear entre todas as estações com
período comum de dados consistidos citadas acima, duas a duas, valendo dizer que o
critério para aceitação da comparação é a ocorrência de pelo menos 5 anos de dados
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comuns sem a observância de falhas. Na Tabela 6.2 estão apresentados os resultados da
correlação linear.
Tabela 6.2 - Coeficientes de Correlação Linear

Pela avaliação da Tabela 6.2 observa-se que as estações fluviométricas selecionadas se
correlacionam bem quando comparadas duas a duas, com exceção da comparação da
estação Itabirito Linígrafo e Sabará; e Honório Bicalho Montante e Ponte Raul SoaresJusante, demonstrando coerência regional nos dados médios consistidos comparados.
Seleção da Estação Fluviométrica de Referência
Dado a inexistência de uma estação fluviométrica no local do ponto de captação do Rio
das Velhas, deve-se admitir uma estação fluviométrica de referência para a transferência
de dados para o local. Para a escolha da estação fluviométrica a ser adotada como
referência, avaliou-se além da análise de correlação anteriormente apresentada, a
proximidade da estação ao ponto de captação em estudo, a existência de dados de
vazões recentes (referente ao período crítico– 2013 a 2015), a magnitude da área de
drenagem, bem como a localização das nascentes dos cursos d’água analisados.
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Dessa forma foram escolhidas as estações fluviométrica Honório Bicalho Montante e
Honório Bicalho, que juntas, possuem um longo histórico de dados, consistidos e
brutos, iniciando em Outubro/1963 com fim em Janeiro/2016, se encontram no próprio
Rio das Velhas e sua área de drenagem representa cerca de 92% da área de drenagem do
ponto de captação.
Série de Descargas Médias Mensais na Estação Fluviométrica de Referência
Para a unificação dos dados das estações fluviométricas adotadas como referência,
manteve-se a estação Honório Bicalho Montante como base, dado que ela se encontra
em operação nos dias atuais e possui dados mais recentes quando comparada à estação
Honório Bicalho, e as vazões da estação fluviométrica Honório Bicalho foram
transferidas por relação direta de área de drenagem para a estação Honório Bicalho
Montante, conforme equacionamento apresentado na Equação 6.1.
 AD Estação Honório BicalhoMon tan te
Q HomórioBicalho Mon tan te  Q Estação Honório Bicalhoa  

AD Estação Honório Bicalho







Equação 6.1

Após a unificação das estações fluviométricas de referência, dando origem a estação
denominada Honório Bicalho Unificada, buscou-se o preenchimento das falhas
observadas ao longo da série consistida. Para isso foram escolhidas as estações
fluviométricas Itabirito Linigrafo e Pinhões por serem estas estações as que apresentam
maiores coeficientes de correlação linear quando comparadas à estação fluviométrica de
referência e que possuem dados que permitem tal preenchimento.
A metodologia utilizada para o preenchimento das falhas observadas no histórico
consistido da série da estação fluviométrica Honório Bicalho Unificada é apresentada na
Tabela 6.3. Para tanto, foram adotadas como alternativas de modelagem matemática
equações do tipo linear, potência e polinomial de grau 2, tendo sido escolhido o tipo de
equacionamento que apresentou o maior coeficiente de determinação (R²).
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Tabela 6.3 - Metodologia para Preenchimento de Falhas da Série Consistida
Estação Fluviométrica Honório Bicalho Unificada
Período

. Jan/1971 à
Abr/1971

. Jan/1997 à
Jun/1997
. Jan/1999 à
Fev/1999

Estação
Utilizada

Equação

Coeficiente de
Determinação
(R²)

Objetivo

Itabirito
Linigrafo
(41180000)

QHonório Bicalho Unificada =
[(-0,012510 x (QItabirito
Linígrafo 2)] + (4,014981 x
(QItabirito Linigrafo)
- 1,294096

0,8509

Preenchimento

Pinhões
(41260000)

QHonório Bicalho Unificada =
[(-0,000179 x (QPinhões 2)] +
(0,435228 x (QPinhões)
+ 4,469741

0,9061

Preenchimento

Fonte: a autora

Para o período de dados brutos, compreendido entre Janeiro/2008 a Janeiro/2016 foram
observadas apenas 7 meses falhos. Para esses meses, foi adotada a descarga média
histórica consistida do mês de interesse na estação fluviométrica Honório Bicalho
Unificada.
Como resultado do preenchimento das falhas observadas na estação fluviométrica
Honório Bicalho Unificada tanto do período consistido quanto do período bruto, obtevese a série de descargas médias mensais nessa estação com início em outubro/1963 e seu
fim em janeiro/2016, totalizando 52 anos completos de dados. Estes valores estão
apresentados na Tabela 6.4.
Tabela 6.4 - Descargas Médias Mensais
Estação Fluviométrica Jaguaruna Unificada
Estação Fluviométrica: Honório Bicalho Unificada

Área de Drenagem: 1.550 km2

Curso D'água: Rio das Velhas
ANO

JAN

FEV

MAR ABR

MAI

JUN

JUL

AGO SET

MÍN.

MÉD. MÁX.

1964

79,73

10,92 13,37 12,15

10,92

12,15

13,37

102,95 27,12 17,48 14,90 13,22 15,19 14,47 13,65 19,55 31,60 76,94

13,22

35,57

1965

88,60

133,86 80,68 31,03 25,22 19,48 18,30 18,51 17,87 41,12 44,84 36,26

102,95

17,87

46,31

1966

153,80 60,26

133,86

46,84 25,41 22,01 20,67 19,10 18,28 20,00 25,41 27,84 48,03

18,28

40,64

1967

69,22

153,80

94,08

39,83 25,41 19,88 18,34 16,02 14,27 16,06 16,15 33,32 48,52

14,27

34,26

94,08

1968
1969

51,58

30,97

32,40 22,45 16,61 15,42 14,97 13,84 14,62 17,61 23,74 40,15

13,84

24,53

51,58

41,40

24,45

22,20 16,10 17,08 13,27 12,69 12,70 14,74 20,12 39,70 52,92

12,69

23,95

52,92

1970

71,99

26,39

18,60 19,08 14,81 14,47 13,58 12,05 15,48 22,59 29,64 29,25

12,05

23,99

71,99

1971

22,96

21,38

25,39 18,82 9,80

9,26

19,43

38,34

1972

21,24

25,29

33,08 20,93 15,05 14,84 17,25 15,66 17,04 21,07 26,40 52,62

14,84

23,37

52,62

1963

11,96 10,17 9,26

426

OUT

NOV

DEZ

12,41 18,16 34,55 38,34

Estação Fluviométrica: Honório Bicalho Unificada

Área de Drenagem: 1.550 km2

Curso D'água: Rio das Velhas
ANO

JAN

FEV

MAR ABR

1973

56,30

34,23

1974

50,10

22,69

1975

50,26

1976

MAI

JUN

JUL

AGO SET

MÍN.

MÉD. MÁX.

59,05 24,56 19,51 16,20 15,86 16,00 14,73 18,05 31,18 42,42

14,73

29,01

59,05

38,48 31,32 21,30 17,29 12,91 12,08 11,36 20,15 15,69 34,15

11,36

23,96

50,10

40,03

19,99 20,45 15,62 13,51 13,61 12,27 10,75 14,37 24,40 23,71

10,75

21,58

50,26

17,53

21,44

19,57 15,30 13,21 12,08 12,71 13,30 23,15 25,95 37,62 49,04

12,08

21,74

49,04

1977

71,25

37,27

28,45 21,27 15,05 14,22 12,52 12,74 12,41 12,34 17,82 23,43

12,34

23,23

71,25

1978

53,72

33,19

24,11 20,79 19,47 17,61 16,40 14,49 14,24 18,33 26,47 34,06

14,24

24,41

53,72

1979

66,72

140,28 59,96 36,98 26,20 23,26 22,42 23,63 22,64 17,65 30,64 68,16

17,65

44,88

140,28

1980

104,97 42,18

29,35 43,29 29,08 28,19 22,72 19,62 18,87 18,24 54,96 76,22

18,24

40,64

104,97

1981

55,27

37,84

34,63 27,21 21,33 19,88 16,91 15,33 15,17 17,99 54,96 56,28

15,17

31,07

56,28

1982

89,81

41,02

73,08 36,95 27,00 23,58 21,67 19,18 17,30 23,31 23,00 37,78

17,30

36,14

89,81

1983

107,48 75,04

66,77 52,66 30,40 27,43 22,28 15,70 20,65 27,74 39,62 82,87

15,70

47,39

107,48

1984

36,14

25,97

28,68 27,17 21,88 17,64 16,20 19,92 18,28 15,92 21,91 48,86

15,92

24,88

48,86

1985

108,87 74,73

94,10 48,35 33,33 27,82 25,62 24,25 22,62 25,32 30,11 67,09

22,62

48,52

108,87

1986

55,31

48,56

41,94 29,69 27,41 22,93 23,08 21,99 18,96 21,11 26,03 47,85

18,96

32,07

55,31

1987

39,90

29,57

52,17 29,18 21,66 17,60 15,72 14,33 15,86 15,05 17,34 65,30

14,33

27,81

65,30

1988

43,43

72,47

38,10 30,35 25,47 22,49 20,82 19,58 18,99 19,39 21,83 32,12

18,99

30,42

72,47

1989

30,94

37,20

32,54 16,77 14,39 14,01 13,84 14,23 15,08 21,88 24,58 52,94

13,84

24,03

52,94

1990

25,67

19,88

24,65 17,70 19,18 15,48 15,26 15,63 15,70 18,27 21,13 22,25

15,26

19,23

25,67

1991

104,25 58,36

48,12 35,15 25,80 20,43 19,23 18,46 19,06 22,54 24,15 29,15

18,46

35,39

104,25

1992

93,18

68,76

37,69 23,62 20,10 20,39 18,82 18,35 21,26 24,11 43,21 59,02

18,35

37,38

93,18

1993

51,20

44,83

37,26 39,16 28,43 25,99 20,62 21,44 22,51 24,35 26,60 31,60

20,62

31,17

51,20

1994

69,38

24,69

41,54 28,61 22,57 18,90 17,99 16,93 17,23 17,81 21,31 44,09

16,93

28,42

69,38

1995

20,94

38,24

31,18 27,64 20,45 17,51 15,13 15,19 14,82 19,05 19,71 70,67

14,82

25,88

70,67

1996

63,21

28,09

30,88 23,36 16,98 16,59 17,16 15,14 16,65 20,18 53,35 65,15

15,14

30,56

65,15

1997

108,27 41,29

46,08 38,03 30,04 28,03 23,81 22,70 22,72 24,73 26,95 44,37

22,70

38,08

108,27

1998

59,49

35,50

33,84 27,94 27,89 18,71 18,33 19,09 12,46 17,20 26,21 24,66

12,46

26,78

59,49

1999

36,11

22,28

33,10 15,41 12,80 13,13 12,71 11,85 12,51 15,75 28,07 51,56

11,85

22,11

51,56

2000

64,93

51,78

28,65 19,72 17,88 11,49 11,43 13,60 17,58 13,07 24,60 47,68

11,43

26,87

64,93

2001

49,16

22,73

24,23 15,32 15,36 14,29 13,46 12,96 15,42 16,29 31,64 65,61

12,96

24,70

65,61

2002

56,18

61,47

29,28 20,18 18,64 15,40 14,73 14,86 17,55 13,84 21,54 49,30

13,84

27,75

61,47

2003

113,72 31,24

30,64 23,60 20,20 18,01 15,50 14,64 14,33 12,31 23,08 38,14

12,31

29,62

113,72

2004

56,53

59,71

41,52 36,95 24,72 21,06 21,58 19,26 16,76 20,08 19,18 54,11

16,76

32,62

59,71

2005

60,50

42,54

65,82 32,22 28,64 24,95 21,74 19,21 21,14 20,76 36,59 69,65

19,21

36,98

69,65

2006

40,72

35,95

44,50 31,68 25,60 22,24 20,98 21,03 19,78 26,17 33,54 54,31

19,78

31,37

54,31

2007

72,27

51,17

27,94 28,05 25,31 24,47 21,80 19,11 16,58 19,22 24,48 39,27

16,58

30,81

72,27

2008

60,60

44,53

39,57 27,99 21,60 28,15 27,10 26,97 28,55 24,28 35,50 108,77 21,60

39,47

108,77

2009

90,90

66,45

50,59 55,56 34,94 29,11 26,68 23,79 17,15 40,57 38,18 74,58

17,15

45,71

90,90

2010

62,08

31,43

44,58 28,36 25,00 21,20 24,40 24,10 23,28 28,58 47,20 45,86

21,20

33,84

62,08

2011

68,89

33,16

56,01 33,75 24,88 22,92 23,45 20,88 18,36 24,46 50,43 108,37 18,36

40,46

108,37

2012

60,60

36,40

46,80 40,69 33,09 27,95 23,47 20,72 19,80 18,91 33,12 26,53

18,91

32,34

60,60

2013

45,85

36,02

30,22 35,40 20,71 22,81 18,61 17,61 19,07 20,63 19,34 49,90

17,61

28,02

49,90

2014

33,24

21,18

23,45 17,89 13,61 12,76 12,80 11,95 9,61

9,61

16,81

33,24

2015

14,57

28,09

53,36 25,64 23,72 16,48 12,85 10,21 14,55 14,24 20,26 29,34

10,21

21,94

53,36

2016

58,18

58,18

58,18

58,18

Mínima

14,57

19,88

18,60 15,30 9,80

Média

61,87

45,56

39,78 28,05 21,84 19,34 17,93 16,99 17,26 20,24 29,61 49,06

11,49 10,17 9,26

9,61

OUT

9,67

9,67

NOV

DEZ

16,86 18,71

13,37 12,15

Máxima 153,80 140,28 94,10 55,56 34,94 29,11 27,10 26,97 28,55 41,12 54,96 108,77

Fonte: a autora
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9,26
30,69
153,80

Série de Descargas Médias Mensais no Local de Captação de Água
Os dados de descargas médias mensais disponíveis no local de captação de água foram
determinados através de relação direta de áreas de drenagem. Na Equação 6.2 é
apresentada a metodologia e na Tabela 6.5 está apresentada a série de descargas médias
mensais disponíveis no local de captação de água.

AD Local de Captação
Q Local de Captação  Q Estação Honório Bicalho Unificada  
 AD
Estação Honório Bicalho Unificada







Equação 6.2

Tabela 6.5 - Descargas Médias Mensais
Ponto de Captação do Rio das Velhas
Série de Descargas Médias Mensais
Ponto de Captação Rio das Velhas

Área de Drenagem: 1.676,5 km2

Curso D'água: Rio das Velhas

ANO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

1963
1964

OUT

MÍNIMA

MÉDIA

11,81

NOV
14,46

DEZ
13,14

11,81

13,14

MÁXIMA
14,46

86,24

111,36

29,33

18,90

16,11

14,30

16,43

15,65

14,76

21,14

34,17

83,22

14,30

38,47

111,36

1965

95,83

144,78

87,27

33,57

27,27

21,07

19,79

20,02

19,33

44,47

48,50

39,22

19,33

50,09

144,78

1966

166,35

65,18

50,66

27,49

23,81

22,35

20,66

19,78

21,63

27,49

30,11

51,95

19,78

43,95

166,35

1967

74,87

101,76

43,08

27,48

21,50

19,83

17,33

15,43

17,37

17,47

36,03

52,47

15,43

37,05

101,76

1968

55,78

33,50

35,05

24,29

17,96

16,68

16,19

14,97

15,81

19,05

25,67

43,43

14,97

26,53

55,78

1969

44,77

26,45

24,01

17,42

18,48

14,36

13,73

13,74

15,94

21,76

42,94

57,24

13,73

25,90

57,24

1970

77,86

28,54

20,12

20,64

16,02

15,65

14,69

13,03

16,74

24,43

32,06

31,64

13,03

25,95

77,86

1971

24,84

23,12

27,46

20,35

10,60

12,94

11,00

10,02

13,42

19,64

37,37

41,47

10,02

21,02

41,47

1972

22,97

27,35

35,78

22,64

16,27

16,05

18,65

16,94

18,43

22,79

28,55

56,92

16,05

25,28

56,92

1973

60,89

37,02

63,87

26,56

21,10

17,52

17,15

17,31

15,93

19,53

33,72

45,88

15,93

31,37

63,87

1974

54,19

24,54

41,62

33,88

23,04

18,71

13,97

13,06

12,29

21,79

16,98

36,93

12,29

25,92

54,19

1975

54,36

43,30

21,62

22,12

16,90

14,61

14,72

13,27

11,63

15,55

26,39

25,64

11,63

23,34

54,36

1976

18,96

23,19

21,17

16,55

14,29

13,07

13,75

14,38

25,04

28,07

40,69

53,04

13,07

23,52

53,04

1977

77,06

40,31

30,77

23,01

16,28

15,38

13,54

13,78

13,42

13,34

19,27

25,34

13,34

25,13

77,06

1978

58,10

35,89

26,08

22,49

21,06

19,04

17,74

15,67

15,40

19,83

28,63

36,84

15,40

26,40

58,10

1979

72,16

151,73

64,85

40,00

28,34

25,16

24,25

25,55

24,49

19,09

33,14

73,72

19,09

48,54

151,73

1980

113,53

45,62

31,75

46,82

31,46

30,49

24,57

21,22

20,41

19,73

59,44

82,44

19,73

43,96

113,53

1981

59,78

40,93

37,45

29,43

23,08

21,50

18,29

16,58

16,40

19,46

59,44

60,88

16,40

33,60

60,88

1982

97,14

44,37

79,05

39,96

29,20

25,51

23,44

20,75

18,71

25,21

24,87

40,87

18,71

39,09

97,14

1983

116,25

81,17

72,21

56,96

32,88

29,66

24,10

16,99

22,34

30,01

42,85

89,64

16,99

51,25

116,25

1984

39,09

28,09

31,02

29,39

23,67

19,08

17,52

21,54

19,77

17,22

23,70

52,85

17,22

26,91

52,85

1985

117,75

80,83

101,78

52,30

36,05

30,09

27,71

26,23

24,47

27,38

32,57

72,56

24,47

52,48

117,75

1986

59,83

52,52

45,36

32,11

29,64

24,80

24,97

23,79

20,50

22,83

28,16

51,75

20,50

34,69

59,83

1987

43,15

31,98

56,42

31,57

23,43

19,03

17,00

15,50

17,16

16,28

18,76

70,63

15,50

30,08

70,63

1988

46,97

78,39

41,21

32,82

27,55

24,32

22,52

21,18

20,54

20,97

23,61

34,75

20,54

32,90

78,39

1989

33,46

40,24

35,20

18,14

15,57

15,15

14,97

15,39

16,31

23,66

26,58

57,26

14,97

25,99

57,26

1990

27,76

21,50

26,66

19,14

20,75

16,75

16,51

16,91

16,98

19,76

22,86

24,06

16,51

20,80

27,76

1991

112,76

63,12

52,05

38,02

27,91

22,09

20,80

19,97

20,61

24,38

26,12

31,53

19,97

38,28

112,76

1992

100,78

74,37

40,77

25,55

21,74

22,05

20,36

19,85

22,99

26,07

46,74

63,84

19,85

40,43

100,78
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Ponto de Captação Rio das Velhas

Área de Drenagem: 1.676,5 km2

Curso D'água: Rio das Velhas

ANO

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

OUT

MÍNIMA

MÉDIA

MÁXIMA

1993

55,38

48,48

40,30

42,36

30,75

28,11

22,30

23,19

24,35

26,34

28,77

34,18

22,30

33,71

55,38

1994

75,04

26,70

44,94

30,94

24,41

20,44

19,46

18,31

18,63

19,26

23,05

47,69

18,31

30,74

75,04

1995

22,65

41,36

33,72

29,90

22,12

18,94

16,36

16,43

16,03

20,60

21,32

76,44

16,03

27,99

76,44

1996

68,37

30,39

33,40

25,26

18,36

17,94

18,56

16,37

18,01

21,83

57,71

70,46

16,37

33,06

70,46

1997

117,10

44,66

49,84

41,13

32,49

30,32

25,75

24,56

24,57

26,75

29,15

47,99

24,56

41,19

117,10

1998

64,34

38,40

36,61

30,22

30,17

20,23

19,83

20,65

13,48

18,60

28,35

26,67

13,48

28,96

64,34

1999

39,05

24,10

35,81

16,66

13,85

14,20

13,75

12,82

13,53

17,03

30,36

55,76

12,82

23,91

55,76

2000

70,23

56,01

30,99

21,33

19,34

12,43

12,36

14,71

19,02

14,14

26,61

51,57

12,36

29,06

70,23

2001

53,18

24,58

26,20

16,56

16,61

15,46

14,55

14,02

16,68

17,62

34,22

70,96

14,02

26,72

70,96

2002

60,76

66,48

31,67

21,83

20,16

16,66

15,94

16,07

18,98

14,97

23,30

53,32

14,97

30,01

66,48

2003

123,00

33,79

33,14

25,52

21,85

19,48

16,76

15,84

15,50

13,31

24,96

41,26

13,31

32,03

123,00

2004

61,14

64,58

44,90

39,96

26,74

22,77

23,35

20,83

18,13

21,71

20,74

58,52

18,13

35,28

64,58

2005

65,43

46,01

71,19

34,85

30,98

26,99

23,51

20,78

22,87

22,45

39,58

75,33

20,78

40,00

75,33

2006

44,04

38,88

48,14

34,27

27,69

24,06

22,70

22,74

21,39

28,30

36,27

58,74

21,39

33,93

58,74

2007

78,17

55,34

30,22

30,34

27,38

26,47

23,58

20,67

17,94

20,78

26,48

42,47

17,94

33,32

78,17

2008

65,55

48,16

42,80

30,27

23,37

30,45

29,32

29,17

30,88

26,26

38,39

117,65

23,37

42,69

117,65

2009

98,32

71,88

54,72

60,09

37,79

31,49

28,86

25,73

18,55

43,88

41,30

80,66

18,55

49,44

98,32

2010

67,15

34,00

48,22

30,68

27,04

22,93

26,39

26,07

25,18

30,91

51,05

49,61

22,93

36,60

67,15

2011

74,51

35,87

60,59

36,50

26,91

24,79

25,36

22,58

19,86

26,45

54,55

117,22

19,86

43,77

117,22

2012

65,55

39,37

50,61

44,01

35,79

30,23

25,38

22,41

21,41

20,46

35,82

28,69

20,46

34,98

65,55

2013

49,59

38,96

32,69

38,29

22,41

24,67

20,13

19,05

20,63

22,32

20,91

53,98

19,05

30,30

53,98

2014

35,95

22,91

25,36

19,35

14,73

13,81

13,84

12,92

10,39

10,45

18,24

20,23

10,39

18,18

35,95

2015

15,76

30,39

57,72

27,73

25,66

17,83

13,90

11,04

15,74

15,41

21,92

31,73

11,04

23,74

57,72

2016

62,92

62,92

62,92

62,92

Mínima

15,76

21,50

20,12

16,55

10,60

12,43

11,00

10,02

10,39

10,45

14,46

13,14

Média

66,92

49,28

43,03

30,34

23,63

20,92

19,39

18,37

18,67

21,89

32,03

53,06

166,35

151,73

101,78

60,09

37,79

31,49

29,32

29,17

30,88

44,47

59,44

117,65

Máxima

JAN

FEV

MAR

AGO

NOV

DEZ

10,02
33,19
166,35

Fonte: a autora

Curva de Permanência de Descargas Médias
A curva de permanência de descargas médias, também conhecida como curva de
duração, é um traçado gráfico que informa com que frequência, em média, certo valor
de vazão é igualada ou excedida durante o período de tempo. A curva de permanência
representa uma curva de distribuição das frequências acumuladas de ocorrência das
descargas em uma determinada seção do curso d’água.
Na Tabela 6.6 estão apresentados os dados e na Figura 6.1 é apresentada a curva de
permanência de descargas médias mensais do local de captação de água do Rio das
Velhas. Abaixo são apresentadas as definições para os característicos de descargas
médias, a saber:
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 Q100%: descarga cuja magnitude é igualada ou excedida em 100% do tempo.
Essa descarga é correspondente à mínima média observada no histórico de
descargas médias mensais para a ponto em estudo;
 Q95%: descarga cuja magnitude é igualada ou excedida em 95% do tempo;
 Q50%: descarga cuja magnitude é igualada ou excedida em 50% do tempo. Essa
descarga é correspondente à mediana da amostra analisada para a seção de
controle;
 Q32,91%: descarga cuja magnitude é igualada ou excedida em 32,91% do
tempo. Essa descarga é correspondente à média histórica da amostra analisada
para o ponto de captação;
 Q0,159%: descarga cuja magnitude é igualada ou excedida em 0,159% do
tempo. Essa descarga é correspondente à máxima média observada no histórico
de descargas médias mensais para a seção de controle.
Tabela 6.6 Dados para Curva de Permanência de Descargas Médias Mensais
Ponto de Captação de Água Rio das Velhas
Descargas Médias (m3/s)
166,35
76,78
60,92
52,98
44,68
39,86
34,91
31,48
29,32
27,03
25,54
24,25
22,85
21,55
20,53
19,29
17,96
16,59
15,50
13,79
10,02

Permanência no Tempo (%)
0,159
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0

Fonte: a autora
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Figura 6.1 - Curva de Permanência de Descargas Médias Mensais
Curva de Permanência

Fonte: a autora

Determinação da Q7,10
O cálculo das vazões extremas mínimas, Q7,10, foi realizado com o emprego do software
SisCAH – Sistema Computacional para Análises Hidrológicas (UFV, 2009). Foi
considerado que as vazões mínimas anuais se distribuem conforme a distribuição de
Weibull. Os conjuntos de dados dos anos que apresentaram falhas de medição foram
descartados da análise.
Desta forma, foi definido pelo software a amostra de dados mínimos anuais com sete
dias de duração (Q7dias) para a estação fluviométrica de referência Honório Bicalho
Montante.
Na Tabela 6.7 está apresentada a amostra de dados de descargas mínimas anuais com 7
dias de duração para a estação fluviométrica Fazenda Corrente.
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Tabela 6.7 - Descargas Mínimas Anuais com 7 Dias de Duração
Estação Fluviométrica Honório Bicalho Montante
Ano
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

Fonte: a autora

Data de início
17/05/1972
20/09/1973
09/09/1974
31/08/1975
21/08/1976
02/11/1977
04/10/1978
24/10/1979
04/10/1980
29/09/1981
22/09/1982
19/08/1983
12/11/1984
16/11/1985
01/09/1986
10/10/1987
20/09/1988
18/09/1989
07/10/1990
10/09/1991
23/08/1992
15/07/1993
15/08/1994
29/09/1995
29/07/1996
30/09/1998
10/07/2000
07/08/2001
15/10/2002
17/10/2003
23/09/2004
10/09/2005
12/09/2006
10/10/2007

Vazão Mínima - Q7 Dias (m³/s)
13,42
12,78
10,5
9,98
10,71
10,9
12,66
16,68
17,07
14,74
16,43
15,2
13,76
20,77
18,43
12,38
18,12
12,95
14,44
17,63
16,91
17,87
16,72
12,57
14,75
11,66
10,32
11,24
12,85
11,24
14,87
15,76
18,14
14,12
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Dias válidos
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
365
365
365
366
0
365
0
366
365
365
365
366
365
365
365

A partir da amostra acima apresentada, foi possível realizar a análise de frequência da
mesma. Foi adotada a distribuição de Weibull e definido para as descargas mínimas Q7,
dias o tempo de retorno de 10 anos, dando origem a Q7,10 na estação de referência. Para
a definição da Q7,10 no local do ponto de captação do Rio das Velhas foi adotada a
metodologia apresentada pela Equação 6.2.
Na Tabela 6.8 estão apresentados os valores encontrados para o tempo de retorno de 10
anos.
Tabela 6.8 - Descargas Mínimas Anuais com 7 dias de duração
TR
(anos)
10

Probabilidade de
Excedência
P (X<x)
0,1

Quantis
Estação Honório Bicalho
Montante
(m3/s)
10,80

Quantis
Ponto de Captação Rio
das Velhas
(m3/s)
11,68

Fonte: a autora

Análise da Disponibilidade Hídrica – Período Crítico
Estabelecida a série de descargas médias para o ponto de captação do Rio das Velhas,
empreendeu-se a análise do período crítico, janeiro/2013 a dezembro/2015. Para tal
verificação é apresentado na Figura 6.2 as descargas médias mensais para cada ano em
análise em contrapartida a vazão média histórica mensal da série de vazões médias.
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Figura 6.2 - Descargas Medias Anuais – Período Crítico
Ponto de Captação Rio das Velhas

Fonte: a autora

A partir da análise da Figura 6.2 é possível observar a queda da disponibilidade hídrica
nos anos críticos em análise, dado que a maioria das descargas médias mensais se
encontram abaixo da vazão média histórica mensal.
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APÊNDICE 7 – METODOLOGIA DO ATLAS DE
VULNERABILIDADE
A elaboração do Atlas de Vulnerabilidade às Inundações baseou-se na metodologia
proposta pela ANA, na Nota Técnica n° 01/2011/SUM/ANA, que considera:
 A frequência de inundação do corpo de água;
 Os impactos da inundação considerando danos à vida humana, às propriedades e
a interrupção dos serviços públicos e privados;
 A vulnerabilidade da inundação para cada trecho de corpo de água em que foi
identificada uma inundação.
Foi utilizada a base hidrográfica ottocodificada em escalas 1:50.000 e 1:100.000,
desenvolvida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).
Frequência
As inundações mapeadas nos trechos de corpo de água em Minas Gerais foram
classificadas quanto à frequência em que ocorrem, de acordo com os critérios
apresentados na Quadro 7.1.
Quadro 7.1 - Classificação quanto à frequência de Inundações
Cor do trecho
nos mapas

Intervalo de ocorrência de inundação

Frequência de
inundação

Vermelho

Áreas que inundaram nos últimos 5 anos

Alta

Alaranjado

Áreas que inundaram entre 5 e 10 anos

Média

Verde

Áreas que inundaram há 10 anos ou mais

Baixa

Fonte: a autora

Impactos
Através do mapeamento, foram identificados os impactos relacionados a cada trecho
inundado, conforme critérios apresentados na Figura 7.1. Destaca-se que, para essa
classificação dos impactos da inundação em cada trecho, foram utilizadas as
informações apresentadas nos Planos de Emergência Pluviométrica e Relatórios Anuais
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de Chuvas da CEDEC/MG, bem como informações fornecidas pela CEDEC/MG por
meio de planilhas de avaliação de danos e prejuízos dos desastres relacionados às
chuvas entre os anos 2001 e 2015. Além disso, foram utilizadas informações declaradas
pelos municípios (através de suas COMPDECs) e pelos CBHs.
Figura 7.1 Classificação dos impactos das inundações
para os trechos dos corpos de água

Alto

Médio

Baixo

Risco de dano à vida humana e danos significativos a serviços essenciais,
instalações e obras de infraestrutura públicas e residências

Danos razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura
públicas e residências

Danos localizados

Fonte: a autora

Vulnerabilidade
A vulnerabilidade da inundação é função da frequência de sua ocorrência e dos
impactos causados. A relação entre esses três parâmetros é indicada na Matriz de
Vulnerabilidade, apresentada na Figura 7.2
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Figura 7.2 Matriz para classificação da vulnerabilidade às inundações
MATRIZ DE VULNERABILIDADE ÀS INUNDAÇÕES

A

M

B

A

ALTA

ALTA

MÉDIA

M

ALTA

MÉDIA

BAIXA

B

ALTA

MÉDIA

BAIXA

VULNERABILIDADE

VULNERABILIDADE

FREQUÊNCIA

IMPACTO

Fonte: a autora

Destaca-se que vários fatores podem potencializar a vulnerabilidade de um local às
inundações, dentre eles: a densidade populacional, a distribuição de renda, as redes de
infraestrutura, a tipologia das edificações, a falta de planejamento, o uso e ocupação do
solo e a percepção do risco, por exemplo.
A partir da vulnerabilidade, é possível definir as áreas prioritárias para implementação
de políticas públicas que visam prevenir e mitigar os desastres naturais.
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO - COPASA
QUESTIONÁRIO
Objetivo: Estudar o nível de segurança hídrica no ponto de captação da ETA Bela
Fama.

I. IDENTIFICAÇÃO
Declarante: Sidnei Soares
Instituição: Copasa
Função: supervisor de ETA
E-mail:Sidnei.soares@copasa.com.br
Tel:(31) 35419965

II. ASPECTOS AMBIENTAIS NO PONTO DA CAPTAÇÃO
Existe monitoramento de qualidade da água pela instituição?
( x ) Sim
( ) Não
Qual a frequência do monitoramento?
Mensal
Principais parâmetros avaliados?
fitoplancton qualitativo, Arsênio, ferro total, ferro solúvel, manganês total e solúvel
Alumínio.
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IV. SEGURANÇA HÍDRICA
Na sua opinião, qual é o nível de segurança hídrica, associada à quantidade e
qualidade de água bruta, no ponto de captação da ETA Bela Fama no rio das Velhas?
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Baixo

10
Alto

Preencha o quadro abaixo, para os últimos 10 anos (pelo menos últimos 5 anos), com
as seguintes informações referentes à captação de água da ETA Bela Fama:


Mês de cada paralisação.



Tempo de duração de cada paralisação.



Intensidade de cada paralisação.
o Total ou Parcial



Qual foi o motivo de cada paralisação?
1- Problemas técnicos / manutenção do sistema
2- Estiagem / Seca
3- Qualidade de água decorrente de chuvas Intensas
4- Inundação da estrutura física de captação e/ou tratamento
5- Poluição crônica
6- Poluição acidental de fontes móveis
7- Poluição acidental de fontes fixas
8- Sedimentos / Assoreamentos
9- Outros.
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ANO 2013
Paralisação
1
Ano 2014
Paralisação
1
Ano 2015
Paralisação
1
Paralisação
1
Ano 2016
Paralisação
1
Ano 2016
Paralisação
1

Mês
Janeiro

Tempo
10 horas

Intensidade
Total

Motivos
1

Mês
Agosto

Tempo
12 horas

Intensidade
Total

Motivos
1

Mês
Fevereiro

Tempo
14 horas

Intensidade
Total

Motivos
1

Mês
Outubro

Tempo
10horas

Intensidade
Total

Motivos
1

Intensidade
Total

Motivos
1

Intensidade
total

Motivos
1

Mês
Março
Mês
julho

Tempo
08horas
Tempo
10horas
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ANEXO 2 – SITUAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES
MUNICIPAIS E DOS PLANOS DE SANEAMENTO
Município

Plano Diretor municipal

Lei

Plano de Saneamento

Belo Horizonte

sim

Lei nº 7.165

Sim

Contagem

sim

LC nº 33

Não

Betim

sim

Lei nº 4.574

Não

Nova Lima

sim

LC nº 2007

Em elaboração

Santa Luzia

sim

Lei nº 2699

Sim

Brumadinho

sim

Lei nº 52/2006

Sim

Ribeirão das Neves

sim

Lei nº 36

Não

Vespasiano

sim

LC nº 002

Em elaboração

Sabará

sim

Lei 12/08

Não

Itatiaiuçu

sim

Lei nº 1009

Não

Ibirité

sim

Lei nº 021

Não

Pedro Leopoldo

sim

Lei nº 3034

Não

Lagoa Santa

sim

Lei 2633

Não

Igarapé

sim

LC nº 03

Não

Confins

sim

LC nº 002

Não

Juatuba

sim

Lei 94/2008

Sim

Matozinhos

sim

Lei nº 1.624

Sim

Sarzedo

sim

Lei 311

Sim

Mateus Leme

sim

Lei nº 25/06

Sim

São João de Bicas

sim

215/2004

Sem informação

Caeté

sim

Lei nº 2.496/07

Não

Esmeraldas

sim

LC nº 2058

Não

São João da Lapa

sim

Lei nº 575

Sem informação

Rio Acima

sim

Lei nº 01/06

Não

Itaguara

sim

LC nº 22

Não

Jaboticatubas

sim

Lei nº 1905

Não

Raposos

sim

Lei nº 976

Não

Mário Campos

sim

Lei 04/2007

Sim

Capim Branco

sim

Lei nº 1078

Não

Florestal

sim

LC nº 775

Não

Baldim

sim

LC nº 1082

Não

Rio Manso

sim

Lei nº 23

Em elaboração

Nova União

Sim

Sem informação

Não

Taquaraçu de Minas

Sim

Sem informação

Não

441

ANEXO 3 – ENQUADRAMENTO RIO DAS VELHAS
Trecho
1 - Rio das Velhas - Leito Principal
Trecho 1 - Rio das Velhas, das nascentes até a confluência com o córrego Mata-Pau
Trecho 2 - Rio das Velhas, da confluência com o córrego Mata-Pau até a confluência com o rio Maracujá
Trecho 3 - Rio das Velhas, da confluência com o rio Maracujá até a confluência com o ribeirão Sabará
Trecho 4 - Rio das Velhas, da confluência com o ribeirão Sabará até a confluência com o rio Jabuticatubas
Trecho 5 - Rio das Velhas, da confluência com o rio Jabuticatubas até a confluência com o rio São Francisco
2 - SB do Córrego Igreja São Bartolomeu
Trecho 6 - Córrego da Igreja São Bartolomeu, das nascentes até o ponto de captação de água para o distrito de São Bartolomeu
3 - SB do Córrego Mata-Pau
Trecho 7 - Córrego Mata-Pau, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
Incluem-se os córregos Roninho, Acima e Matoso.
4 - SB do Córrego São Bartolomeu
Trecho 8 - Córrego São Bartolomeu, das nascentes até o ponto de captação d’água para o distrito de São Bartolomeu
5 - SB do Ribeirão Funil
Trecho 9 - Ribeirão Funil, das nascentes até confluência com o Rio das Velhas
6 - SB do Córrego Da Ajuda
Trecho 10 - Córrego da Ajuda, das nascentes até confluência com o Rio das Velhas
Inclui-se o córrego Brás Gomes.
7 - SB do Rio Maracujá
Trecho 11 - Rio Maracujá, das nascentes até confluência com o Rio das Velhas
Trecho 12 - Córrego Holanda, das nascentes até confluência com o rio Maracujá
Inclui-se o córrego Retiro das Rosas.
Trecho 13 - Córrego da Prata, das nascentes até confluência com o rio Maracujá
Trecho 14 - Córrego Santo Antônio, das nascentes até o ponto de captação d’água para o distrito de Santo Antônio do Leite
Trecho 15 - Córrego dos Vieiras, das nascentes até a confluência com o rio Maracujá
Trecho 16 - Córrego dos Coelhos, das nascentes até confluência com o rio Maracujá
8 - SB do Córrego Carneira
Trecho 17 - Córrego Carneira, das nascentes até a captação d’água para o distrito de Acuruí
Trecho 18 - Córrego Carneira, do ponto de captação d’água até a represa do Rio de Pedras
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Classe
Classe
Especial
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 2
Classe
Especial
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1

Trecho
9 - SB do Rio De Pedras
Trecho 19 - Rio de Pedras, das nascentes até a confluência com a represa Rio de Pedras
10 - SB do Ribeirão Mata Porcos/Itabirito
Trecho 20 - Ribeirão Mata-Porcos/Itabirito, das nascentes até a confluência com Rio das Velhas Inclui-se o ribeirão do Silva.
Trecho 21 - Ribeirão Carioca, das nascentes até a confluência com o ribeirão Mata- Porcos/Itabirito Inclui-se o Córrego Sossego.
Trecho 22 - Córrego São Gonçalo do Bação, das nascentes até a captação d`água para o abastecimento doméstico do distrito de São Gonçalo do Bação.
Trecho 23 - Córrego do braço/Bação, das nascentes até a confluência com o ribeirão Mata- Porcos/ Itabirito
Trecho 24 - Córrego Carioca, das nascentes até a 1ª captação d’água para o abastecimento doméstico do distrito-sede de Itabirito
Trecho 25 - Córrego Carioca, do limite jusante da 1ª captação d’água para o abastecimento doméstico do distrito-sede de Itabirito até a confluência com
o ribeirão Mata-Porcos/Itabirito
11 - SB do Córrego Manso
Trecho 26 - Córrego Manso, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas Incluem-se os córregos Palmital e Fazenda Palmital.
12 - SB do Rio Do Peixe
Trecho 27 - Rio do Peixe, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas Incluem-se os ribeirões Capitão da Mata, Marinhos, represas Capitão da
Mata, "TS", Lagoa Grande, das Codornas e o córrego da Lagoa Grande e exclui-se o ribeirão Congonhas.
Trecho 28 - Ribeirão Congonhas, das nascentes até a confluência com a Lagoa das Codornas Incluem-se os córregos Água Limpa e Padre Marinho e as
Lagoas Água Limpa e do Índio.
13 - SB do Córrego Cortesia
Trecho 29 - Córrego Cortesia, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
14 - SB do Córrego Do Viana - Córrego do Mingú (enquadrado através da DN Copam no 05/94 de 22/12/93 conforme abaixo):
Trecho 30 - Córrego Mingú, das nascentes até o ponto de ruptura de declive da Cachoeira próxima ao Condomínio Canto das Águas
Trecho 31 - Das nascentes do Córrego denominado localmente de Baía até a confluência com o Córrego Mingú
Trecho 32 - Do ponto de ruptura da cachoeira próxima ao Condomínio Canto das Águas até o escoadouro da represa existente neste Condomínio
Trecho 33 - Do escoadouro da represa existente no Condomínio Canto das Águas até a sua confluência com o córrego do Viana
Trecho 34 - Córrego do Viana, das nascentes até a captação d’água para o município de Rio Acima
Trecho 35 - Córrego do Viana, do ponto de captação d’água para abastecimento doméstico até a confluência com o Rio das Velhas
15 - SB do Ribeirão Dos Macacos
Trecho 36 - Ribeirão dos Macacos, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas Incluem-se os córregos Tamanduá, Marumbé e Penteado
Trecho 37 - Córrego do Dreno de Macacos, das nascentes até o ponto de captação d`água para o povoado de São Sebastião das Águas Claras
Trecho 38 - Córrego dos Fechos, das nascentes até o limite jusante da Área de Proteção Especial - APE Fechos e Estação Ecológica dos Fechos
16- SB do Ribeirão Água Suja/Cardoso
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Classe
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe 1
Classe 2
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe
Especial

Trecho
Trecho 39 - Córrego do Jambreiro, das nascentes até a confluência com Ribeirão Água Suja/Cardoso
Trecho 40 - Córrego Carrapato, das nascentes até a confluência com Ribeirão Água Suja/Cardoso
Trecho 41 - Córrego do Cardoso/Ribeirão Água Suja, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas Excetua-se o trecho canalizado.
Trecho 42 - Córrego do Mutuca, das nascentes até o limite jusante da Área de Proteção - Especial - APE Mutuca, com captação d’água para o município
de Belo Horizonte
Trecho 43 - Córrego dos Cristais, das nascentes até a confluência com o córrego do Cardoso/ribeirão Água Suja Excetua-se o trecho canalizado.
17 - SB do Ribeirão da Prata
Trecho 44 - Ribeirão da Prata, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas Incluem-se os córregos Maquiné e Olhos d'água
18 - SB do Ribeirão Brumado
Trecho 45 - Ribeirão do Brumado, das nascentes até confluência com o Rio das Velhas
19 - SB do Ribeirão Sabará
Trecho 46 - Ribeirão Sabará, das nascentes até a confluência com o ribeirão do Gaia
Trecho 47 - Ribeirão Sabará, da confluência com o ribeirão do Gaia até a confluência com o Rio das Velhas
Trecho 48 - Ribeirão do Gaia/Ribeirão Comprido, das nascentes até a confluência com o Ribeirão Sabará, com captação de água para o município de
Caeté Incluem-se os córregos do Jacú, Santo Antônio e o ribeirão Juca Vieira
20 - SB do Ribeirão Arrudas
Trecho 49 - Córrego Independência e córrego Mineirão, das nascentes até o limite jusante do Parque Estadual Serra do Rola Moça
Trecho 50 - Córrego Barreiro, das nascentes até o limite jusante da Área de Proteção Especial - APE Barreiro
Trecho 51 - Córrego Cercadinho, das nascentes até o limite jusante da Área de Proteção Especial - APE Cercadinho, com captação d’água para o
município de Belo Horizonte
Trecho 52 - Córrego Acaba Mundo, das nascentes até o início da canalização em área urbanizada
Trecho 53 - Córrego da Serra, das nascentes até o limite jusante do Parque Municipal das Mangabeiras Inclui-se o córrego Mangabeiras.
Trecho 54 - Córrego da Baleia, das nascentes até o início da canalização em área urbanizada
Trecho 55 - Ribeirão Arrudas, a jusante do trecho canalizado, até a confluência com o rio das Velhas
21 - SB do Ribeirão da Onça
Trecho 56 - Represa da Pampulha e tributários, das nascentes dos cursos d’água contribuintes para a represa até o seu barramento
Trecho 57 - Ribeirão da Pampulha/Ribeirão da Onça do barramento da represa da Pampulha até a confluência com o rio das Velhas, com exceção do
trecho canalizado
Trecho 58 - Córrego do Nado, das nascentes até a confluência com o córrego do Isidoro
Trecho 59 - Lagoa do Nado e tributários até o limite jusante do barramento da lagoa
22 - SB do Córrego Frio
Trecho 60 - Córrego Frio, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
23 - SB do Ribeirão da Mata

Classe
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe
Especial
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 2
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe
Especial
Classe 3
Classe 2
Classe 3
Classe 2
Classe
Especial
Classe 2
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Trecho
Trecho 61 - Ribeirão da Mata, das nascentes até a confluência com o córrego Araçás, inclusive o córrego Boa Vista.
Trecho 62 - Ribeirão da Mata, da confluência com o córrego Araçás até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se o córrego Braúna e os ribeirões
das Neves e Areias.
Trecho 63 - Ribeirão Vau do Palmital/Ribeirão Urubu, das nascentes até a cachoeira do Urubu. Incluem-se os córregos do Ipê Amarelo e Tijuco.
Trecho 64 - Ribeirão Vau do Palmital/Ribeirão Urubu, da cachoeira do Urubu até a confluência com o ribeirão da Mata
Trecho 65 - Córrego do Quilombo, das nascentes até a confluência com o ribeirão das Neves
Trecho 66 - Córrego da Ponte Alta, das nascentes até a confluência com o ribeirão das Neves
24 - SB do Ribeirão das Bicas
Trecho 67 - Ribeirão das Bicas, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Inclui-se o córrego Santa Helena.
25 - SB do Ribeirão Vermelho
Trecho 68 - Ribeirão Vermelho/Córrego Santo Antônio, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Inclui-se o córrego Campo Santo
Antônio.
Trecho 69 - Córrego da Praia, das nascentes até a captação d’água para o abastecimento doméstico do município de Sabará
26 - SB do Rio Taquaraçu
Trecho 70 - Rio Taquaraçu - Rio Preto/Rio Vermelho, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas, com captação de água para o município de
Caeté. Incluem-se os córregos da Cachoeira, Maria Rosa e Papagaio.
Trecho 71 - Ribeirão Ribeiro Bonito, das nascentes até a captação d’água para o abastecimento doméstico do município de Caeté
Trecho 72 - Ribeirão Ribeiro Bonito, do ponto de captação d’água para o abastecimento doméstico do município de Caeté, até a confluência com o rio
Vermelho. Incluem-se os córregos Amarelo e Maxandú.
Trecho 73 - Córrego Santo Antônio, das nascentes até a captação d’água para abastecimento doméstico do distrito de Penedia
27 - SB do Córrego da Guia
Trecho 74 - Córrego da Guia, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Inclui-se o córrego Bamburral.
28 - SB do Córrego Julião
Trecho 75 - Córrego Julião, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
29 - Sb do Córrego Bebedouro
Trecho 76 - Lagoa Santa e tributários, das nascentes dos cursos d’água contribuintes para a Lagoa até o seu vertedouro
Trecho 77 - Córrego Bebedouro, do vertedouro da Lagoa Santa até a confluência com o Rio das Velhas
30 - SB Córrego Fidalgo/Jaque
Trecho 78 - Córrego Fidalgo/Jaque, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
31 - SB do Córrego Samambaia
Trecho 79 - Córrego Samambaia, das nascentes até o barramento da represa Samambaia
Trecho 80 - Córrego Samambaia, do barramento da represa até o sumidouro da Lagoa do Sumidouro
32 - SB Córrego Mucambo/Jaguara
Trecho 81 - Córrego Mucambo/Jaguara, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
33 - SB do Rio Jabuticatubas
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Classe
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1

Trecho
Trecho 82 - Rio Jabuticatubas, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas, com captação de d’água para o município de Jabuticatubas
34 - SB do Riacho do Gordura/Córrego D’Anta
Trecho 83 - Riacho do Gordura/Córrego D’Anta, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
35 - SB do Córrego Pau de Cheiro
Trecho 84 - Córrego Pau de Cheiro, das nascentes até a confluência com o rio das Velhas
36 - SB do Córrego Trindade
Trecho 85 - Córrego da Têxtil, das nascentes até a captação d’água para o distrito de São Vicente
Trecho 86 - Córrego Trindade, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos Uruçu, Mato Grande, Três Passagens,
Taboquinha e Mocambo.
37 - SB do Córrego Gameleira
Trecho 87 - Córrego Gameleira, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
38 - SB do Córrego Grande
Trecho 88 - Córrego Grande, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos Taboquinha, Botafogo e Contagem.
39 - SB do Córrego Quebra-Perna
Trecho 89 - Córrego Quebra-Perna, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
40 - SB do Ribeirão Jequitibá
Trecho 90 - Ribeirão Jequitibá, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos Marinheiro, Vargem do Tropeiro, Capão
da Esmera e Forquilha e o ribeirão Matadouro.
Trecho 91 - Ribeirão do Paiol, das nascentes até a confluência com o ribeirão Jequitibá
Trecho 92 - Córrego Saco da Vida, das nascentes até a confluência com o ribeirão Jequitibá
41 - SB do Córrego Patrimônio
Trecho 93 - Córrego Patrimônio, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
42- SB do Ribeirão das Tabocas
Trecho 94 - Ribeirão das Tabocas, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
43 - SB do Ribeirão do Melo
Trecho 95 - Ribeirão do Melo, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Inclui-se o córrego do Bálsamo.
44 - SB do Riachão
Trecho 96 - Riachão, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos da Serra, Vargem Formosa, Mirador e da Lapa.
45 - SB do Córrego Tibuna
Trecho 97 - Córrego Tibuna, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Inclui-se o córrego do Moreira.
46 - SB do Ribeirão do Onça
Trecho 98 - Ribeirão do Onça, das nascentes até a confluência com o córrego Tamboril, inclusive.
Trecho 99 - Ribeirão do Onça, da confluência com o córrego Tamboril até a confluência com o Ribeirão Taboquinha ou Barreiro
Trecho 100 - Ribeirão do Onça, da confluência com o córrego Taboquinha ou Barreiro até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos
Tabatinga, do Palmito e Jabuticatuba e o ribeirão Taboquinha/Barreiro.
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Classe
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1

Trecho
47 - SB do Córrego da Extrema
Trecho 101 - Córrego da Extrema, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
48 - SB do Córrego do Paiol
Trecho 102 - Córrego do Paiol, das nascentes - Córrego do Morro Redondo / Córrego da Vaca Brava - até a confluência com o Rio das Velhas
49 - SB do Ribeirão do Maquiné
Trecho 103 - Ribeirão do Maquiné, das nascentes até a confluência com o rio das Velhas. Incluem-se os córregos Saco Novo e Maquinezinho.
50 - SB do Ribeirão Santo Antônio
Trecho 104 - Ribeirão Santo Antônio, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se o córrego Venda Nova e o ribeirão Riacho
Fundo.
Trecho 105 - Córrego Bebedouro, das nascentes até a confluência com o Riacho Fundo
51 - SB do Ribeirão do Picão
Trecho 106 - Ribeirão do Picão, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos Sumidor, Sangrador e Mutuca.
52 - SB do Rio Paraúna
Trecho 107 - Rio Paraúna, das nascentes até a confluência com o rio das Velhas. Incluem-se os formadores e os afluentes exceto o rio Cipó dentro dos
limites do Parque Nacional da Serra do Cipó e as nascentes dos córregos Carapina, Forros, Capão, Amola Faca e Mata Capim.
Trecho 108 - Rio Cipó, das nascentes até os limites do Parque Nacional da Serra do Cipó
Trecho 109- Córrego Carapina, das nascentes até a captação d’água para abastecimento doméstico do município de Congonhas do Norte
Trecho 110 - Córrego dos Forros, das nascentes até a captação d’água para o abastecimento doméstico do distrito de Costa Sena
Trecho 111 - Córrego do Capão, das nascentes até a captação d’água para abastecimento doméstico do município de Presidente Kubitscheck
Trecho 112 - Córrego Amola Faca, das nascentes, até a captação d’água para o abastecimento doméstico do município de Presidente Kubitscheck
Trecho 113 - Córrego Mata Capim, das nascentes, até a captação d’água para abastecimento doméstico do município de Santana do Riacho
53 - SB do Rio Pardo Grande
Trecho 114 - Rio Pardo Grande, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os ribeirões Batatal e das Varas, os córregos do
açougue, Capão e Pindaíba e o rio Pardo Pequeno
Trecho 115 - Córrego Correio, das nascentes até o ponto de captação d’água para o distrito de Rodeador
54 - SB do Rio Curimataí / Córrego das Pedras
Trecho 116 - Rio Curimataí/Córrego das Pedras, das nascentes até a confluência com o córrego Riachão
Trecho 117 - Rio Curimataí, da confluência com o córrego Riachão até a confluência com o rio das Velhas
Trecho 118 - Córrego Riachão, das nascentes até o limite jusante da 1ª captação d’água para o abastecimento doméstico do município de Buenópolis
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Classe
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe 2
Classe 1
Classe 1
Classe 1
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe
Especial
Classe 1
Classe
Especial
Classe 1
Classe 2
Classe
Especial

Trecho
Classe
Trecho 119 - Córrego Riachão, do limite jusante da 1ª captação d’água para o abastecimento doméstico do município de Buenópolis até a confluência
Classe 1
com o córrego das Pedras
Trecho 120 - Córrego do Rio Preto, das nascentes - córrego do Quilombo/Córrego do Mocó, até a captação d’água para abastecimento doméstico do
Classe
distrito de Curimataí
Especial
Trecho 121 - Ribeirão Curimataí, da confluência com o rio Curimataízinho até a confluência com o Rio Curimataí. Incluem-se os córregos Riachinho e
Classe 1
do Espinho.
Trecho 122 - Ribeirão da Prata, das nascentes até a confluência com o rio Curimataí
Classe 1
55 - SB do Rio Bicudo
Trecho 123 - Rio Bicudo, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Incluem-se os córregos Genipapo, Extrema, Diamante e
Classe 1
Forquilha/Curralinho e o Riacho do Morro.
56 - SB do Ribeirão Lavado
Trecho 124 - Ribeirão Lavado, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
Classe 1
57 - SB do Ribeirão Cotovelo
Trecho 125 - Ribeirão Cotovelo, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas
Classe 1
58 - SB do Córrego São Vicente
Trecho 126 - Córrego São Vicente, das nascentes até a confluência com o Rio das Velhas. Inclui-se a Lagoa do Saco
Classe 1
Fonte: Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas - DN Copam no 20/1997.
Obs.: Os corpos d´água da bacia do rio das Velhas, não mencionados nesta Deliberação recebem o enquadramento correspondente ao do trecho onde
deságuam
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ANEXO 4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO A MONTANTE DO SRV
Nome
MONA Estadual Pico
do Itabirito
MONA Estadual Serra
da Moeda
ESEC Estadual Fechos
ESEC Estadual Aredes
MONA Municipal
Morro do Pires
MONA Municipal
Serra da Calcada
PAR Municipal
Cachoeira das
Andorinhas
PARNA da Serra do
Gandarela
APE Estadual Ouro
Preto/Mariana
APE Estadual Fechos

RPPN Do Andaime
RPPN Quinta dos
Cedros
RPPN Vale das
Borboletas
RPPN Fazenda Nascer
RPPN Fazenda
Corrego Acima
RPPN Sitio Mata da
Cruz

Categoria

Tipo/Nome

Esfera

Grupo

Área Total

Área
Inserida na
Bacia (km²)

Percentual da
UC na bacia

Município

MONA

Monumento Natural

Estadual

Proteção Integral

0,07

0,07

100%

Itabirito

MONA

Monumento Natural

Estadual

Proteção Integral

23,55

6,60

28%

Moeda e Itabirito

ESEC

Estação Ecológica

Estadual

Proteção Integral

5,64

5,64

100%

Nova Lima

ESEC

Estação Ecológica

Estadual

Proteção Integral

12,81

12,81

100%

Itabirito

MONA

Monumento Natural

Municipal

Proteção Integral

1,10

0,41

37%

Nova Lima

MONA

Monumento Natural

Municipal

Proteção Integral

6,57

6,35

97%

Nova Lima/Brumadinho

PAR

Parque Municipal

Municipal

Proteção Integral

5,60

5,60

100%

Ouro Preto

PARNA

Parque Nacional

Federal

Proteção Integral

312,61

68,02

22%

Ouro Preto

367,95

105,50

29%

Outros

2.439,47

627,45

26%

Ouro Preto/ Mariana

Outros

34,80

24,32

70%

Nova Lima

2.474,27

651,77

26%

Uso Sustentável

1,75

1,75

100%

Rio Acima

Uso Sustentável

0,05

0,05

100%

Ouro Preto

Uso Sustentável

0,11

0,11

100%

Ouro Preto

Uso Sustentável

0,60

0,60

100%

Ouro Preto

Uso Sustentável

0,28

0,28

100%

Ouro Preto

Uso Sustentável

0,12

0,12

100%

Ouro preto

Área total de Ucs de proteção Integral
Área de Proteção
APE
Estadual
Especial
Área de Proteção
APE
Estadual
Especial
Área total de APE
Reserva Particular do
RPPN
Estadual
Patrimônio Natural
Reserva Particular do
RPPN
Estadual
Patrimônio Natural
Reserva Particular do
RPPN
Estadual
Patrimônio Natural
Reserva Particular do
RPPN
Estadual
Patrimônio Natural
Reserva Particular do
RPPN
Estadual
Patrimônio Natural
Reserva Particular do
RPPN
Estadual
Patrimônio Natural
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Nome
APA Estadual SUL
RMBH
FLO Estadual Uaimii
APA Estadual
Cachoeira das
Andorinhas

Categoria

Tipo/Nome

Esfera

Grupo

Área Total

Área
Inserida na
Bacia (km²)

Percentual da
UC na bacia

Município

APA

Área de Proteção
Ambiental

Estadual

Uso Sustentável

1.632,50

753,59

46%

FLO

Floresta Estadual

Estadual

Uso Sustentável

42,92

41,82

97%

Belo
Horizonte/Brumadinho/Caete/Ibirite
/Itabirito/Nova Lima/Raposos/Rio
Acima/Santa Barbara
Ouro Preto

APA

Área de Proteção
Ambiental

Estadual

Uso Sustentável

142,66

140,04

98%

Ouro Preto

Área total de Ucs de uso sustentável

1.820,99

938,36

52%

Área total de Ucs a montante do SRV (ha)

4.663,21

1.695,63

36%
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ANEXO 5 – OUTORGAS E CADASTROS DE USO INSIGNIFICANTE NA BACIA DO RIO
DAS VELHAS
Usos outorgados e cadastrados como insignificcantes segundo finalidade de uso na bacia do rio das Velhas – MG

Finalidades

Outorgas

Uso insignificante

Total por finalidade

m³/s

Nº de intervenções

L/s

Nº de intervenções

m³/s

Abastecimento Público

9,16

9

2,00

2

9,16

Aquicultura

0,00

0

1,20

8

0,00

Aquicultura/Dessedentação de animais
Aquicultura/Dessedentação de animais/Consumo
humano
Aquicultura/Irrigação

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Consumo agroindustrial

0,00

0

0,00

0

0,00

Consumo Humano

0,04

5

17,64

42

0,06

Consumo humano/Aquicultura/Irrigação

0,00

0

0,60

1

0,00

Consumo Humano/Dessententação de animais

0,00

0

1,90

3

0,00

Consumo Humano/Irrigação
Consumo Humano/Dessententação de
animais/Irrigação
Consumo Humano/Consumo Industrial

0,00

0

2,70

5

0,00

0,00

0

1,00

1

0,00

0,02

1

0,00

0

0,02

Consumo Industrial

0,54

19

5,40

7

0,55

Consumo Industrial/Consumo Humano

0,00

1

0,00

0

0,00

Dessententação de animais

0,00

0

2,30

7

0,00

Desassoreamento ou limpeza

0,00

1

0,00

0

0,00

Dessententação de animais/Aquicultura
Dessententação de animais/Aquicultura/Consumo
humano
Dessententação de animais/Aquicultura/Irrigação

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Dessententação de animais/Consumo humano

0,00

0

1,62

3

0,00
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Outorgas

Finalidades

Uso insignificante

Total por finalidade

m³/s

Nº de intervenções

L/s

Nº de intervenções

m³/s

0,00

0

0,20

1

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,506
0,03

55

1,80

2

0,51

4

5,64

9

0,03

Irrigação/Consumo Humano
Irrigação/Consumo Humano/Dessedentação de
animais
Irrigação/Dessedentação de animais

0,00

0

1,90

2

0,00

0,00

0

1,00

1

0,00

0,00

0

0,83

1

0,00

Irrigação/Aquicultura

0,00

0

0,00

0

0,00

Lavagem de veículos/Consumo Humano

0,00

0

0,60

0

0,00

Energia

0,30

6

0,00

0

0,30

Não informado

0,00

2

18,77

50

0,02

10,60

103

67,10

145

10,67

Dessententação de animais/Irrigação/Consumo
humano
Dessententação de animais/Irrigação
Extração Mineral
Irrigação

Total

Fonte: IGAM (2014)

Cadastro de usuários de recursos hídricos
Usuário
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO ACIMA
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG

Município

Corpo de água

Tipo de captação_
Tubulação por
gravidade

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Rio Acima

Córrego Mingu

126,0

0,0350

35,0

Abastecimento Público

Ouro Preto

Ribeirão Funil

Bombeamento

151,9

0,0422

42,2

Abastecimento Público

Ouro Preto

Rio Maracujá

Tubulação por
gravidade

108,0

0,0300

30,0

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do rio das
Velhas

Tubulação por
gravidade

2,0

0,0006

0,6

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do rio das
Velhas

Tubulação por
gravidade

11,9

0,0033

3,3

Abastecimento Público

452

Usuário
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa RMBH
bacia do rio das Velhas
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa RMBH
bacia do rio das Velhas
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Ouro Preto

Afluente do rio Funil

Tubulação por
gravidade

7,0

0,0019

1,9

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do rio das
Velhas

Tubulação por
gravidade

1,3

0,0003

0,3

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do rio das
Velhas

Tubulação por
gravidade

1,3

0,0003

0,3

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do córrego
Matias

Bombeamento

7,8

0,0022

2,2

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do córrego
Botafogo

Tubulação por
gravidade

32,3

0,0090

9,0

Abastecimento Público

Nova Lima

Rio das Velhas

Bombeamento

31575,6

8,7710

8771,0

Abastecimento Público

Nova Lima

Córrego dos Fechos

Bombeamento

165,6

0,0460

46,0

Abastecimento Público

Itabirito

Córrego do Bação

Tubulação por
gravidade

442,8

0,1230

123,0

Abastecimento Público

Itabirito

Córrego Tijuco

Bombeamento

36,0

0,0100

10,0

Abastecimento Público

Itabirito

Ribeirão do Silva

Bombeamento

396,0

0,1100

110,0

Abastecimento Público

Ouro Preto

Córrego do Riacho

Tubulação por
gravidade

54,0

0,0150

15,0

Abastecimento Público

Outro Espelho
d'agua...
Outro Espelho
d'agua...

Canal de derivação
por gravidade
Tubulação por
gravidade

90,0

0,0250

25,0

Abastecimento Público

169,2

0,0470

47,0

Abastecimento Público

Itabirito
Itabirito
Itabirito

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Abastecimento Público

Itabirito

Bombeamento

1,7

0,0005

0,5

Abastecimento Público

Itabirito

Bombeamento

10,8

0,0030

3,0

Abastecimento Público
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Usuário
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO BÁSICO
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SAMOTRÁCIA
EMPREENDIMENTOS LTDA
SAMOTRÁCIA
EMPREENDIMENTOS LTDA
SAMOTRÁCIA
EMPREENDIMENTOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO ACIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO ACIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO ACIMA

Município

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Itabirito

Bombeamento

9,0

0,0025

2,5

Abastecimento Público

Itabirito

Bombeamento

70,0

0,0194

19,4

Abastecimento Público

Itabirito

Bombeamento

324,0

0,0900

90,0

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

6,0

0,0017

1,7

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

14,0

0,0039

3,9

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

3,9

0,0011

1,1

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

3,8

0,0010

1,0

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Abastecimento Público

Ouro Preto

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Abastecimento Público

Nova Lima

Bombeamento

60,9

0,0169

16,9

Abastecimento Público

Nova Lima

Bombeamento

84,0

0,0233

23,3

Abastecimento Público

Nova Lima

Bombeamento

108,0

0,0300

30,0

Abastecimento Público

Rio Acima

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Abastecimento Público

Rio Acima

Bombeamento

8,0

0,0022

2,2

Abastecimento Público

Tubulação por
gravidade

10,8

0,0030

3,0

Abastecimento Público

Rio Acima

Corpo de água

Córrego do Enforcado
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Usuário
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
SERVIÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE OURO
PRETO MG
Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa RMBH
bacia do rio das Velhas
SIPUÁ E CIPUÁ LTDA
MARCUS VALÉRIO DE
RESENDE
MARCELO FONSECA DE
LIMA
ANTONIO JOSÉ DA CRUZ
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
FRANCISCO DE LUCCA
JUNIOR
JOSÉ GERALDO DE LIMA

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Ouro Preto

Não informado

Tubulação por
gravidade

7,0

0,0019

1,9

Abastecimento Público

Ouro Preto

Afluente do rio
Itabirito

Tubulação por
gravidade

21,0

0,0058

5,8

Abastecimento Público

Ouro Preto

Não informado

Bombeamento

1,8

0,0005

0,5

Abastecimento Público

Ouro Preto

Não informado 43º 29'
39,61"

Bombeamento

1,8

0,0005

0,5

Abastecimento Público

Nova Lima

Afluente do rio das
Velhas

Bombeamento

108,0

0,0300

30,0

Abastecimento Público

34268,1

9,52

9518,9

3,6

0,0010

1,0

Aquicultura

0,4

0,0001

0,1

Aquicultura

0,8

0,0002

0,2

Aquicultura

3,6

0,0010

1,0

Aquicultura

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

Vazão total
Itabirito

Córrego do Bação

Itabirito

Córrego Saboeiro

Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade

Afluente do córrego
Cambraia
Afluente do rio das
Velhas
Afluente do córrego
Bação
Afluente do córrego
Bação
Afluente do córrego
Bação
Afluente do córrego
Bação
Afluente do córrego
Bação
Afluente do córrego
Bação

Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade

Itabirito

Córrego Saboeiro

Bombeamento

3,6

0,0010

1,0

Aquicultura

Itabirito

Sem nome

Tubulação por
gravidade

0,7

0,0002

0,2

Aquicultura

16,7

0,0047

4,7

Ouro Preto
Ouro Preto
Itabirito
Itabirito
Itabirito
Itabirito
Itabirito
Itabirito

Vazão total

Bombeamento
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Usuário

Município

Corpo de água

Sítio do Sardinha

Ouro Preto

S/ nome

JOSÉ FERREIRA LEITE

Itabirito

Afluente do Ribeirão
Mata Porcos

MARIA CONSUELO
CABALEIRO RODRIGUEZ
CARDOSO
ALEX BAPTISTA
GUIMARÃES DA SILVA
MARIA CONSUELO
CABALEIRO RODRIGUEZ
CARDOSO
CHEVALS - CENTRO HÍPICO
VALE DO SOL
YRURÁ GARCIA JÚNIOR

Tipo de captação_
Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

57,6

0,0160

16,0

Criação Animal

1,1

0,0003

0,3

Criação Animal

Ouro Preto

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Criação Animal

Nova Lima

Bombeamento

1,2

0,0003

0,3

Criação Animal

Ouro Preto

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Criação Animal

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Criação Animal

Nova Lima

1,4

0,0004

0,4

Criação Animal

1,2

0,0003

0,3

Criação Animal

0,8

0,0002

0,2

Criação Animal

Afluente do rio das
Velhas
Afluente do rio
Itabirito

Bombeamento
Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade

0,3

0,0001

0,1

Criação Animal

28,0

0,0078

7,8

Criação Animal

99,6

0,0277

27,7

Ouro Preto

Ribeirão Funil

Bombeamento

57,6

0,0160

16,0

Indústria

Ouro Preto

Rio Maracujá

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Indústria

Ouro Preto

Córrego Maracujá

0,5

0,0001

0,1

Indústria

Sítio Luíz Barbosa

Belo Vale

ARISTIDES TEIXEIRA FILHO

Ouro Preto

JOSÉ PEDRO DE MELO

Nova Lima

NELSON ABRAS

Itabirito

BEMIL - Beneficiamento de
Minérios Ltda
MINERAÇÃO MARACUJÁ
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
MINERAIS LTDA
JACARANDÁ
AGROINDUSTRIAL LTDA
COMPANHIA INDUSTRIAL
ITABIRA DO CAMPO
GERDAU AÇOMINAS S/A
OPPS - MINERAÇÃO,
CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.
VALE S/A - MINA DO PICO
Bauminas Química Ltda
Bauminas Química Ltda
Bauminas Química Ltda

Vazão total

Itabirito

Córrego da Carioca

Ouro Preto

Córrego dos Alemães

Ouro Preto

Afluente do córrego
Dom Bosco

Itabirito
Nova Lima
Nova Lima
Nova Lima

Ribeirão Congonhas

Canal de derivação
por gravidade
Tubulação por
gravidade
Bombeamento

9,0

0,0025

2,5

Indústria

22,5

0,0063

6,3

Indústria

Bombeamento

12,0

0,0033

3,3

Indústria

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

298,8
6,0
50,0
8,0

0,0830
0,0017
0,0139
0,0022

83,0
1,7
13,9
2,2

Indústria
Indústria
Indústria
Indústria
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Usuário
Bauminas Química Ltda
VALE S/A - MINA DO PICO
VALE S/A - MINA DO PICO
KRUG BIER INDÚSTRIA
LTDA
GERDAU AÇOMINAS S/A
MRS LOGÍSTICA S.A
OPPS - MINERAÇÃO,
CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.
OPPS - MINERAÇÃO,
CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.
ORGANIZAÇÃO VERDEMAR
LTDA.
ITATEXTIL IND. TEXTIL
LTDA.
RODOL LTDA
LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA
BIOCARBO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
ITATEXTIL IND. TEXTIL
LTDA.
LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA
COMPANHIA ITABIRITO IND.
FIAÇÃO E TECELAGEM DE
ALGODÃO
LUCKRA COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA

Município
Nova Lima
Itabirito
Itabirito

Tipo de captação_
Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

Q (m3/h)
12,0
1320,0
5,0

Q (m3/s)
0,0033
0,3667
0,0014

Q (L/s)
3,3
366,7
1,4

Finalidade
Indústria
Indústria
Indústria

Nova Lima

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Indústria

Ouro Preto
Itabirito

Bombeamento
Bombeamento

100,0
5,0

0,0278
0,0014

27,8
1,4

Indústria
Indústria

Ouro Preto

Bombeamento

5,3

0,0015

1,5

Indústria

Ouro Preto

Bombeamento

6,3

0,0017

1,7

Indústria

Nova Lima

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Indústria

Itabirito

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Indústria

Ouro Preto

Bombeamento

4,7

0,0013

1,3

Indústria

Itabirito

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Indústria

Itabirito

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Indústria

Itabirito

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Indústria

Itabirito

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Indústria

Itabirito

Bombeamento

30,0

0,0083

8,3

Indústria

Ouro Preto

Afluente do rio das
Velhas

Tubulação por
gravidade

1,0

0,0003

0,3

Indústria

HOSPITAL MATER DEI S.A.

Nova Lima

Sem nome

8,5

0,0024

2,4

Indústria

ANEX MINERAÇÃO LTDA.

Itabirito

Sem nome

11,9

0,0033

3,3

Indústria

ANEX MINERAÇÃO LTDA.

Itabirito

3,6

0,0010

1,0

Indústria

2011,2

0,5587

558,7

Vazão total

Corpo de água

Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
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Usuário
Sítio Canuto Pires

Município
Ouro Preto

RENATO DE SOUZA ROCHA

Ouro Preto

NATHALIA NOGUEIRA
GONÇALVES

Ouro Preto

MARCÍLIO SILVEIRA BRITO

Ouro Preto

ANTÔNIO LUIS TAVARES
CARNEIRO
MARIA CONSUELO
CABALEIRO RODRIGUEZ
CARDOSO
RENATO DE SOUZA ROCHA
ITA PLANTAS
ORNAMENTAIS LTDA
JOSE CARLOS AYRES DE
FIGUEIREDO
VERDE PERTO JARDINAGEM
ILMARA RIBEIRO MILAGRES
BICALHO
DANIEL RAMALHO
MARQUES
TADEU MACHADO ZICA
MARCO ANTÔNIO LUCINDO
CONDOMÍNIO MORRO DO
CHAPÉU GOLFE CLUBE
CONDOMÍNIO MORRO DO
CHAPÉU GOLFE CLUBE
CONDOMÍNIO MORRO DO
CHAPÉU GOLFE CLUBE
BRUNO SANTANA MOREIRA
EMPRESA MINEIRA DE
EMPREENDIMENTOS LTDA
Sítio do Sardinha
FUNCHAL LTDA.
NOVELIS DO BRASIL
EMPREENDIMENTO PEDRA
BRANCA

Corpo de água
Córrego do Onça
Afluente do córrego
Maracujá
Afluente do córrego
Maracujá
Afluente do córrego
Maracujá

Tipo de captação_
Bombeamento

Q (m3/h)
7,2

Q (m3/s)
0,0020

Q (L/s)
2,0

Finalidade
Irrigação

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Irrigação

Bombeamento

3,3

0,0009

0,9

Irrigação

Canal de derivação
por gravidade

40,0

0,0111

11,1

Irrigação

Ouro Preto

Córrego do Silêncio

Bombeamento

15,0

0,0042

4,2

Irrigação

Ouro Preto

Córrego Maracujá

Bombeamento

17,3

0,0048

4,8

Irrigação

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Irrigação

Bombeamento

15,8

0,0044

4,4

Irrigação

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Irrigação

Itabirito

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Irrigação

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Irrigação

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Irrigação

Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

3,5
1,2

0,0010
0,0003

1,0
0,3

Irrigação
Irrigação

Nova Lima

Bombeamento

20,0

0,0056

5,6

Irrigação

Nova Lima

Bombeamento

20,0

0,0056

5,6

Irrigação

Nova Lima

Bombeamento

20,0

0,0056

5,6

Irrigação

Ouro Preto

Bombeamento
Canal de derivação
por gravidade
Bombeamento
Tubulação por
gravidade

1,5

0,0004

0,4

Irrigação

16,4

0,0046

4,6

Irrigação

3,6

0,0010

1,0

Irrigação

8,4

0,0023

2,3

Irrigação

Ouro Preto
Ouro Preto
Itabirito

Afluente do córrego
Maracujá
Afluente do córrego
Maracujá
Nascente a

Itabirito
Ouro Preto
Itabirito
Vazão total
Itabirito
Itabirito

Ribeirão Mata-porcos
Córrego Palmital

Bombeamento

209,6
18,0

0,0582
0,0050

58,2
5,0

Mineração

Rio Itabira

Bombeamento

3,5

0,0010

1,0

Mineração
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Usuário
PEDREIRA IRMAOS
MACHADO LTDA
OLIVEIRA MATOS & CIA
LTDA
TRANSITAL TRANSPORTE
ITABIRITO LTDA.
RDMC - FORNECEDORA DE
AREIA LTDA.
FORNECEDORA
MATADOURO LTDA
ALEXANDRE ANTÔNIO DA
SILVA
ROBERTO RODRIGUES
RIBEIRO
TRANSITAL TRANSPORTE
ITABIRITO LTDA ME
NOVELIS DO BRASIL

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Ouro Preto

Rio do Maracujá

Bombeamento

16,9

0,0047

4,7

Mineração

Itabirito

Córrego Farinha seco

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Mineração

Itabirito

Córrego do carioca

Bombeamento

0,6

0,0002

0,2

Mineração

Rio Acima

Rio das Velhas

Bombeamento

15,0

0,0042

4,2

Mineração

Rio Acima

Rio das Velhas

Bombeamento

13,0

0,0036

3,6

Mineração

Ouro Preto

Rio Maracujá

Bombeamento

0,6

0,0002

0,2

Mineração

Itabirito

Córrego do carioca

Bombeamento

16,0

0,0044

4,4

Mineração

Itabirito

Rio Itabirito

Bombeamento

4,8

0,0013

1,3

Mineração

Itabirito

Córrego Jaguara
Afluente do rio das
velhas

Bombeamento

5,4

0,0015

1,5

Mineração

Bombeamento

0,2

0,0001

0,1

Mineração

Rio das Velhas

Bombeamento

4,5

0,0013

1,3

Mineração

Bombeamento

80,0

0,0222

22,2

Mineração

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

0,3
30,0
15,0

0,0001
0,0083
0,0042

0,1
8,3
4,2

Mineração
Mineração
Mineração

CERÂMICA DUCONDE

Rio Acima

ELTON ANTÔNIO CLEMENTE
DOS SANTOS

Rio Acima

NACIONAL MINÉRIOS S.A.

Rio Acima

AUTOLAND CAR LTDA.
COMERCIAL LOPES E ASSIS
EMPRESA AREIAL IPÊ LTDA
TRANSCOL - TRANSPORTE E
COMÉRCIOS IRMÃOS
OLIVEIRA LTDA
SAFM MINERAÇÃO LTDA
EDVAN APARECIDO VALIM
MINERAÇÃO CONEMP LTDA.
MINERAÇÃO SERRA DO
OESTE
HAYDENEY JOSÉ ASSUNÇÃO
VALE S.A
VALE S.A.
VIGA MINERAÇÃO E
ENGENHARIA LTDA.
VALE S.A.

Rio Acima
Itabirito
Itabirito

Córrego Luzia dos
Santos
Rio das Velhas
Córrego Saboeiro
Rio Maracujá

Itabirito

Rio Itabirito

Bombeamento

0,1

0,0000

0,0

Mineração

Itabirito
Itabirito
Itabirito

Ribeirão Aredes
Ribeirão Mata-porcos
Ribeirão do Silva
Rebaixamento de
lençol
Rio das Velhas
Ribeirão Mata Porcos
Rio Itabirito
Afluente do córrego
Saboeiro
Córrego Gordura

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

43,2
210,0
50,4

0,0120
0,0583
0,0140

12,0
58,3
14,0

Mineração
Mineração
Mineração

Bombeamento

24,0

0,0067

6,7

Mineração

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

45,0
601,2
1087,2

0,0125
0,1670
0,3020

12,5
167,0
302,0

Mineração
Mineração
Mineração

Bombeamento

3,6

0,0010

1,0

Mineração

Bombeamento

129,6

0,0360

36,0

Mineração

Rio Acima
Itabirito
Itabirito
Itabirito
Itabirito
Nova Lima
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Usuário
MSM - EXTRAÇÃO DE
MINÉRIO SERRA DA MOEDA
LTDA
MINERAÇÃO SERRA DO
OESTE
VALE S.A
VALE S.A.
VALE S.A.
VALE S.A.
VALE S.A.
VALE S.A.
PEDRAS CONGONHAS
EXTRAÇÃO ARTE E
INDUSTRIA LTDA.
VALE S.A.
Pedras Congonhas Extração Arte
e Ind. Ltda
GERDAU AÇOMINAS S/A
NACIONAL MINÉRIOS S.A.
MINERAÇÃO MARACUJÁ
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
MINERAIS LTDA
Nacional Minérios S/A
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE ITABIRITO LTDA.
PEDREIRA IRMAOS
MACHADO LTDA

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Itabirito

Afluente do Córrego
do Eixo

Bombeamento

75,6

0,0210

21,0

Mineração

Rio Acima

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Mineração

Ouro Preto
Nova Lima
Nova Lima
Nova Lima
Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

13,0
930,0
450,0
300,0
560,0
180,0

0,0036
0,2583
0,1250
0,0833
0,1556
0,0500

3,6
258,3
125,0
83,3
155,6
50,0

Mineração
Mineração
Mineração
Mineração
Mineração
Mineração

Nova Lima

Bombeamento

2,6

0,0007

0,7

Mineração

Nova Lima

Bombeamento

30,0

0,0083

8,3

Mineração

Nova Lima

Bombeamento

2,6

0,0007

0,7

Mineração

Itabirito
Rio Acima

Bombeamento
Bombeamento

40,0
100,0

0,0111
0,0278

11,1
27,8

Mineração
Mineração

Ouro Preto

Bombeamento

1,2

0,0003

0,3

Mineração

Rio Acima

Bombeamento

120,0

0,0333

33,3

Mineração

Itabirito

Bombeamento

30,0

0,0083

8,3

Mineração

Ouro Preto

Bombeamento

3,7

0,0010

1,0

Mineração

11,5

0,0032

3,2

Mineração

7,5

0,0021

2,1

Mineração

7,5

0,0021

2,1

Mineração

Bombeamento

265,0

0,0736

73,6

Mineração

Bombeamento

3,6
5555,5

0,0010
1,5432

1,0
1543,2

Mineração

0,3

0,0001

0,1

Outro

0,1

0,0000

0,0

Outro

MUNDO MINERAÇÃO LTDA.

Rio Acima

Sem nome

NACIONAL MINÉRIOS S.A.

Rio Acima

Sem nome

NACIONAL MINÉRIOS S.A.

Rio Acima

Sem nome

VALE S.A.

Nova Lima

VALE S.A.

Nova Lima
Vazão total

WALTER ALVES BATISTA
JUNIOR
JANOR SANTANA
GUIMARÃES

Cava de mina
exaurida
Nascente

Itabirito

Córrego Saboeiro

Itabirito

Ribeirão do eixo roda d'água

Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade

Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade
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Usuário

Município

Corpo de água

FIAÇÃO SANTA LUZIA

Itabirito

Córrego do Bação

Itabirito

Córrego da Onça

Ouro Preto

VICENTE PEDROSA E
IRMÃOS LIMITADA
TRANSPORTADORA
ARMENIO QUEIROZ LTDA
EDMUNDO LUIZ DOS
SANTOS
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
PARAÍSO ECOLÓGICO
CONDOMÍNIO CACHOEIRAS
DO TANGARÁ
CONDOMÍNIO CACHOEIRAS
DO TANGARÁ
CONDOMÍNIO CANTO DAS
ÁGUAS
PASARGADA FF R
LANÇAMENTOS LTDA
PASARGADA FF R
LANÇAMENTOS LTDA
MONTEMAR TRANPORTE E
COMÉRCIO LTDA

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

2,9

0,0008

0,8

Outro

0,6

0,0002

0,2

Outro

Afluente do córrego
Maracujá

Tipo de captação_
Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade

3,1

0,0009

0,9

Outro

Rio Acima

Córrego Braúna

Bombeamento

0,4

0,0001

0,1

Outro

Rio Acima

Córrego do Piolho

Bombeamento

8,0

0,0022

2,2

Outro

Rio Acima

Rio Cucuricu

1,0

0,0003

0,3

Outro

Rio Acima

Córrego do Jair

1,0

0,0003

0,3

Outro

Rio Acima

Córrego Mingu

82,8

0,0230

23,0

Outro

Nova Lima

Córrego Tamanduá

Bombeamento

6,1

0,0017

1,7

Outro

Nova Lima

Córrego Marimbé

Bombeamento

2,4

0,0007

0,7

Outro

Ouro Preto

Rio Funil

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro

Bombeamento

0,6

0,0002

0,2

Outro

Bombeamento
Tubulação por
gravidade

1,3

0,0004

0,4

Outro

3,2

0,0009

0,9

Outro

Afluente do ribeirão
dos Macacos
Ribeirão Aredes
Córrego Lagoa dos
Porcos

Canal de derivação
por gravidade
Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade

JUNIA ANDRADE AGUIAR

Nova Lima

SAFM MINERAÇÃO LTDA

Itabirito

GERDAU AÇOMINAS S/A

Ouro Preto

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
ENERGIA RENOVÁVEL LTDA

Itabirito

Córrego Braçao

Bombeamento

9,0

0,0025

2,5

Outro

VALE S.A.

Rio Acima

Afluente córrego
Fazenda Velha

Tubulação por
gravidade

165,6

0,0460

46,0

Outro

FERROUS RESOURCES DO
BRASIL S.A
LUCIANO TAVARES
SIQUEIRA
CONDOMÍNIO CACHOEIRAS
DO TANGARÁ

Itabirito

Ribeirão do Silva

Bombeamento

25,2

0,0070

7,0

Outro

Rio Acima

Afluente do rio das
Velhas

Bombeamento

0,0

0,0000

0,0

Outro

Rio Acima

Córrego Embalagem

Bombeamento

2,2

0,0006

0,6

Outro

JOÃO BOSCO SANTOS FILHO

Itabirito

Córrego do Açude

0,3

0,0001

0,1

Outro

THOR CONSTRUTORA LTDA.

Itabirito

Afluente do ribeirão
do Eixo

Tubulação por
gravidade
Bombeamento

2,6

0,0007

0,7

Outro
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Usuário
LUIZ TRINSDADE IMÓVEIS
LTDA

Município

VALE S.A.

Nova Lima

BALNEÁRIO RIO DAS
PEDRAS
IATE CLUBE LAGOA DOS
INGLESES
SENEM FILHOS
TRANSPORTES
CENTRO DE AVENTURA
NOVO DESTINO
CENTRO DE AVENTURA
NOVO DESTINO
JOÃO BOSCO PEDROSA
Cemig Geração e Transmissão
S.A.
HUMBERTO THEODORO
JUNIOR
VALE S.A.
MARCIO RAFAEL DIAS
BROCHADO
CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO AS
TERRAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
TERRAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
TERRAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
MINERAÇÃO SERRAS DO
OESTE LTDA
IHO INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
MOCIDADE PARA CRISTO
TADEU MACHADO ZICA
REGINA COELI FALCONE

Corpo de água
Afluente do córrego
do Vilela
Outro Espelho
d'agua...

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Outro

Bombeamento

28,8

0,0080

8,0

Outro

Itabirito

Lagoa rio de Pedras

Bombeamento

7,2

0,0020

2,0

Outro

Nova Lima

Lagoa dos Ingleses

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro

Itabirito

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Itabirito

Bombeamento

1,7

0,0005

0,5

Outro

Itabirito

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro

Ouro Preto

Bombeamento
Tubulação por
gravidade

2,5

0,0007

0,7

Outro

1,2

0,0003

0,3

Outro

Rio Acima

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

15,0

0,0042

4,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,6

0,0004

0,4

Outro

Itabirito

Bombeamento

7,9

0,0022

2,2

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

8,0

0,0022

2,2

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Outro

Itabirito

Bombeamento

5,3

0,0015

1,5

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

5,6

0,0016

1,6

Outro

Nova Lima
Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

4,0
3,5
1,2

0,0011
0,0010
0,0003

1,1
1,0
0,3

Outro
Outro
Outro

Rio Acima

Itabirito
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Usuário
PATRÍCIA COUTINHO NUNES
DA SILVA
INSPETORIA MADRE
MAZZARELLO
SV TRANSPORTES LTDA
AngloGold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração S.A.
RAL ADMINISTRAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS LTDA
RAL ADMINISTRAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS LTDA
G26A DESENVOLVIMENTO
URBANO LTDA
MARIETA MARIA DINIZ
LEMOS CARVALHO
AUTO POSTO DOM BOSCO
ROGÉRIO CAMARGOS FABEL
VIVEIRO CANDEIAS LTDA ME
Cemig Geração e Transmissão
S.A.
ITAMAR BRAGA DE MOURA
E RODRIGO VIEIRA MOURA
SIRLENE LUIZA VIANA
FÁBIO DEMICHELI FENATI
PASSOS
EVELYN BARATZ
POUSADA FAROL DA SERRA
LTDA
JEAM MICHEL GUILLAUME
ALEXSANDRO KELLER
SILVA ALMEIDA
LINCOLN GONÇALVES
FERNANDES
FERALE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA
FRANCISCO MARQUES DA
SILVA MAIA NETO
VILA SORIS - HOSPEDAGENS
E EVENTOS LTDA

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

9,0

0,0025

2,5

Outro

Itabirito

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,8

0,0011

1,1

Outro

Itabirito

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro

Itabirito

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

72,0

0,0200

20,0

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

0,8

0,0002

0,2

Outro

Ouro Preto
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

3,0
4,0

0,0008
0,0011

0,8
1,1

Outro
Outro

Ouro Preto

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Itabirito

Bombeamento

1,2

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,5

0,0007

0,7

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,1

0,0009

0,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

7,0

0,0019

1,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,8

0,0008

0,8

Outro

Itabirito

Bombeamento

7,2

0,0020

2,0

Outro

Nova Lima

Bombeamento

4,0

0,0011

1,1

Outro
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Usuário
ASSOCIAÇÃO CIVIL
ECOVILLE MACACOS 2
MAURO SÉRGIO SETTE
CÂMARA MENDES
ANDRÉA MARTINS ROMANI
GOUVÊA SOFAL
ORAZIO CONTE
ROSILENE DA SILVA
CENTRO ECLÉTICO DA
FLUENTE LUZ UNIVERSAL
MAURÍLIO REIS
ANDREA DE ARAÚJO
CORREA
VLADIMIR GERRA LAGES
CONDOMÍNIO VALE DOS
PINHAIS
CARLOS ALBERTO
BARCELLOS TAMM
NILSON FERNANDES
RODRIGUES
RESTAURANTE E
CHURRASCARIA CHEFÃO
LTDA
MAQGEO
EMPREENDIMENTOS GERAIS
LTDA
EQUATORIAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
RESTAURANTE E
CHURRASCARIA CHEFÃO
LTDA
GERDAU AÇOMINAS S/A
VANDA LÚCIA DE REZENDE
ROCHA
ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE LOTES DE
PARAGEM DO TRIPUÍ
ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE LOTES DE
PARAGEM DO TRIPUÍ

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,8

0,0010

1,0

Outro

Nova Lima
Rio Acima

Bombeamento
Bombeamento

2,7
1,5

0,0008
0,0004

0,8
0,4

Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

4,5

0,0013

1,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

7,5

0,0021

2,1

Outro

Itabirito

Bombeamento

17,0

0,0047

4,7

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,5

0,0007

0,7

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

12,7

0,0035

3,5

Outro

Nova Lima

Bombeamento

8,2

0,0023

2,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Itabirito

Bombeamento

40,0

0,0111

11,1

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

11,3

0,0031

3,1

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

10,0

0,0028

2,8

Outro
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Usuário
ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE LOTES DE
PARAGEM DO TRIPUÍ
ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE LOTES DE
PARAGEM DO TRIPUÍ
PREVINA SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA
HÉLCIO GUIDO FERNANDES
IRMÃOS TABARI LTDA.
CONDOMÍNIO JARDIM
MONTE VERDE
CONDOMÍNIO JARDIM
MONTE VERDE
MÁRCIO RODRIGUES
CESAR EDUARDO DIAS
COSTA
RONALDO MAFRA
PAULA VON RANDOW
CARDOSO
EBO - EMPRESA BRASILEIRA
DE OBRAS LTDA
RIO BRANCO ALIMENTOS
S/A
RITA DE CÁSSIA NEVES
MUNDIM
ANTONIO CARLOS
BERTACHINI
ASSOCIAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE DA MATA DO
ENGENHO AMA - ME
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
EMPRESARIAL DE ITABIRITO
POUSADA BONINAS LTDA
VALERIA DUPIN LUSTOSA
EMVEST - EMRICH
INVESTIMENTOS LTDA
CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A.
SOCIEDADE CAMPESTRE
VILA VERDE

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Ouro Preto

Bombeamento

8,0

0,0022

2,2

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

1,4

0,0004

0,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

3,0
8,5

0,0008
0,0023

0,8
2,3

Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,2

0,0009

0,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

4,0

0,0011

1,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,5

0,0010

1,0

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,1

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,5

0,0010

1,0

Outro

Itabirito

Bombeamento

1,4

0,0004

0,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

9,0

0,0025

2,5

Outro

Itabirito

Bombeamento

9,3

0,0026

2,6

Outro

Itabirito
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

1,5
0,5

0,0004
0,0001

0,4
0,1

Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro

Itabirito

Bombeamento

7,9

0,0022

2,2

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro
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Usuário
FAZENDA CAPITÃO DO
MATO
IGOR HAMILTON DE
OLIVEIRA
MAURO CESAR DE MELO
CHIARI
ASSOCIAÇÃO VILLE DES
LACS
ASSOCIAÇÃO VILLE DES
LACS
ASSOCIAÇÃO VILLE DES
LACS
SALUS ALIMENTOS LTDA.
POSTO CURVA DO RETIRO
LTDA.
JOSÉ MARIA DE ALKIMIM
FILHO
EUGÊNIO PACELLI MATTAR
RONALDO ALVARES DE
OLIVEIRA
EDYMAR LADEIRA VON
RANDOW
CRISTINA PINTO CUNHA
JOSÉ SEBASTIÃO MENEZES
FERNANDES
FERNANDO LUIZ LUCCHESI
CUNHA
ROBERTO SOARES DE
ANDRADE ÁVILA
FLÁVIO LOUREIRO RIBEIRO
JOSÉ LUIZ BRAGA
GUIMARÃES
MAURÍCIO MEIRELES GOES
ROGÉRIA RODRIGUES
FERREIRA
WAINE RAYMOND MADER
ADÃO BRAGA
ARY VIEIRA CHAVES FILHO
MORRO DO CHAPÉU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

6,9

0,0019

1,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,1

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

13,6

0,0038

3,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,8

0,0011

1,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

20,0

0,0056

5,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

7,0

0,0019

1,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,1

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,2

0,0009

0,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

4,0

0,0011

1,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

6,6

0,0018

1,8

Outro

Nova Lima
Itabirito
Ouro Preto

Bombeamento
Bombeamento
Bombeamento

0,5
0,7
0,3

0,0001
0,0002
0,0001

0,1
0,2
0,1

Outro
Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

6,0

0,0017

1,7

Outro
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Usuário
MORRO DO CHAPÉU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ALTAMIRO SOARES FILHO
JOSÉ SÉRGIO PINTO COELHO
TADEU OTÁVIO SALES
SAMPAIO
LAERTES JUNQUEIRA
MÁRCIO MAGALHÃES
DUARTE PINTO
SERGIO JOSÉ BAMBIRRA
SAMOS PARTICIPAÇÕES
LTDA.
RICARDO DE MENEZES
MACEDO
INSTITUTO NOSSA SENHORA
AUXILIADORA
EMILSON MOREIRA DE
FIGUEIREDO
EDISON FERNANDES
GONÇALVES
IZABELLE ROCHANY DE
OLIVEIRA
SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - Itabirito/MG
SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - Itabirito/MG
INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS
MÚCIO ADAIXO DE DEUS
DENILSON THADEU KALAB
CASTELLO
PASARGADA FF R
LANÇAMENTOS LTDA
CONSTRUTORA CONAN S.A
PARAÚNA ADMINISTRAÇÃO
LTDA
MARCOS TROVATI
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
ARVOREDO
MARIA INÊS CUNHA SOUZA

Município

Corpo de água

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Nova Lima

Bombeamento

3,5

0,0010

1,0

Outro

Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

15,0
1,5

0,0042
0,0004

4,2
0,4

Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,8

0,0002

0,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,3

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

4,0

0,0011

1,1

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

1,2

0,0003

0,3

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

0,7

0,0002

0,2

Outro

Itabirito

Bombeamento

8,5

0,0024

2,4

Outro

Itabirito

Bombeamento

10,5

0,0029

2,9

Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

0,8

0,0002

0,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,8

0,0002

0,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

6,0

0,0017

1,7

Outro

Rio Acima

Bombeamento

1,2

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,8

0,0002

0,2

Outro

Nova Lima

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro
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Usuário
EDUARDO SILVA LAVAR
VICENTE MASCARENHAS
SANCHES
POUSADA ZUMBZEIRA LTDA
ME
LETÍCIA MORETZSOHN
NEUENSCHWANDER
SANDRA MISSAGIA DE
MATTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABIRITO
MARIA MARTHA ASSIS
CASTRO ROCHA
SILVIO JOSÉ DA LUZ MOTA
MOURA
ROSYRES GOMIDE
CASTANHEIRA
MARGARETH QUEIROZ
CELIA SOARES CAETANO
PROVÍNCIA ROCHAS
MADEIRAS METAIS E
PAISAGISMO LTDA
AGAPE - ASSOCIAÇÃO
GESTORA DAS ÁGUAS E
MELHORIAS DO PARQUE DO
ENGENHO
VITRAN TRASPORTES LTDA
MARCELO ARAÚJO BRAZ
ÂNGELO MÁRCIO
LAGUARDIA
LUIZ MARTINS NETO
MARCELO VOLPONI
VICENTE PEDROSA E
IRMÃOS LTDA
DARINALDO SANTANA
TOMAZ
ANTÔNIO LUIS TAVARES
CARNEIRO
FLÁVIO TAVEIRA DE SOUZA

Município
Nova Lima

Corpo de água

Tipo de captação_
Bombeamento

Q (m3/h)
1,2

Q (m3/s)
0,0003

Q (L/s)
0,3

Finalidade
Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Itabirito

Bombeamento

1,0

0,0003

0,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

1,2
5,0

0,0003
0,0014

0,3
1,4

Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima

Bombeamento

3,0

0,0008

0,8

Outro

Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

0,2
5,0

0,0001
0,0014

0,1
1,4

Outro
Outro

Nova Lima

Bombeamento

2,3

0,0006

0,6

Outro

Nova Lima
Nova Lima

Bombeamento
Bombeamento

1,5
2,0

0,0004
0,0006

0,4
0,6

Outro
Outro

Ouro Preto

Bombeamento

1,7

0,0005

0,5

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

0,3

0,0001

0,1

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

4,0

0,0011

1,1

Outro

Rio Acima

Bombeamento

0,5

0,0001

0,1

Outro

468

Usuário
ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO
LOTEAMENTO SERRA DOS
MANACÁS
EXTRATIVA MINERAL LTDA
ASSOCIAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE DO ALTO DA
MATA DO ENGENHO AMALTO
H M EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA
SERRA AZUL AUTO
SERVIÇOS LTDA
ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO
ACONCHEGO DA SERRA
ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO
ACONCHEGO DA SERRA
ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO
ACONCHEGO DA SERRA
V&G COMÉRCIO DE COMB. E
LUB. LTDA.
JOSÉ ALBERTO DA SILVEIRA
HOTEL FAZENDA DOS
OLIVEIRA
VILLE REAL HOTEL LTDA.
FERNANDO CELSO
GONÇALVES
MPC INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Município

Tipo de captação_

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

Nova Lima

Bombeamento

12,0

0,0033

3,3

Outro

Nova Lima

Bombeamento

5,0

0,0014

1,4

Outro

Nova Lima

Bombeamento

11,0

0,0031

3,1

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

2,0

0,0006

0,6

Outro

Ouro Preto

Bombeamento

12,0

0,0033

3,3

Outro

Itabirito

Bombeamento

25,5

0,0071

7,1

Outro

Itabirito

Bombeamento

22,0

0,0061

6,1

Outro

Itabirito

Bombeamento

27,9

0,0078

7,8

Outro

Itabirito

Bombeamento

0,6

0,0002

0,2

Outro

Itabirito

Bombeamento
Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade

1,3

0,0003

0,3

Outro

0,3

0,0001

0,1

Outro

0,4

0,0001

0,1

Outro

0,3

0,0001

0,1

Outro

Bombeamento

0,3

0,0001

0,1

Outro

0,4

0,0001

0,1

Outro

0,4

0,0001

0,1

Outro

0,2

0,0000

0,0

Outro

50,0

0,0139

13,9

Outro

Itabirito
Ouro Preto

Afluente do rio
Itabirito

Ouro Preto
Itabirito

CENTRO DOM BOSCO

Ouro Preto

HOTEL FAZENDA BOA VISTA

Ouro Preto

POUSADA RECANTO
SILVESTRE
CONDOMÍNIO LAGOA DO
MIGUELÃO

Corpo de água

Sem nome

Nova Lima
Nova Lima

Sem nome

Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Canal de derivação
por gravidade
Tubulação por
gravidade

469

Usuário

Município

CLUBE SERRA DA MOEDA

Nova Lima

POUSADA BONINAS LTDA
MONTEMAR TRANPORTE E
COMÉRCIO LTDA
ESPÓLIO DE JOSÉ PATRUS
CAPRICHO ASTURIANO
LTDA

Itabirito

DÊNIS SILVA CARVALHO
ANTONIO CARLOS
BERTACHINI
BALNEÁRIO RIO DAS
PEDRAS
MARIA APARECIDA MURTA
MIRANDA E OUTROS
DIRCEU RODRIGUES DE
SOUZA
VICENTE PEDROSA E
IRMÃOS LTDA
VALE S/A - MINA DO PICO

Fonte: CNARH, 2016

Ouro Preto
Itabirito

Corpo de água
Tipo de captação_
Afluente da Lagoa dos
Bombeamento
Ingleses
Bombeamento
Tubulação por
gravidade
Sem nome
Bombeamento

Ouro Preto

Bombeamento

Itabirito
Ouro Preto

Afluente do rio
Itabirito

Itabirito

Tubulação por
gravidade
Tubulação por
gravidade
Bombeamento

Q (m3/h)

Q (m3/s)

Q (L/s)

Finalidade

1,6

0,0004

0,4

Outro

0,2

0,0001

0,1

Outro

0,2

0,0001

0,1

Outro

5,5

0,0015

1,5

Outro

4,0

0,0011

1,1

Outro

0,4

0,0001

0,1

Outro

1,0

0,0003

0,3

Outro

4,2

0,0012

1,2

Outro

4,2

0,0012

1,2

Outro

0,5

0,0001

0,1

Outro

Ouro Preto

Nascente

Itabirito

Afluente do rio
Itabirito

Tubulação por
gravidade
Canal de derivação
por gravidade

Ouro Preto

Rio das Velhas

Bombeamento

1,5

0,0004

0,4

Outro

Afluente rio Itabirito

Bombeamento

1,5
1235,604

0,0004
0,3432

0,4
343,2

Outro

Itabirito
Vazão total
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ANEXO 6 - PROJEÇÃO DE DEMANDAS PLANO
DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO
DAS VELHAS – CENÁRIO TENDENCIAL
A Tabela 6.1 informa que, para um total de 19,7 m3/s de retirada superficial em 2010, é
projetada uma retirada total de 29,9 m3/s em 2035. A retirada total subterrânea de 4,5
m3/s em 2010, por sua vez, é projetada para 7,8 m3/s em 2035. Assim, a demanda total
da bacia de 24,2 m3/s em 2010 é estimada em 37,7 m3/s em 2035, mantidas as
tendências atuais de comportamento da demanda.
Tabela 6.1 - Demanda projetada (m3/s) pela origem e por tipo de uso –
Cenário Tendencial

Subterrânea

Superficial

Origem

Bacia

Tipo
Urbana

2010
7,109

2015
7,312

2020
7,524

2025
7,643

2030
7,765

2035
7,889

Rural

0,166

0,165

0,165

0,165

0,166

0,166

Animal

0,439

0,464

0,494

0,531

0,577

0,632

Industrial

2,254

2,725

3,215

3,66

3,981

4,105

Irrigação

7,958

8,738

9,725

10,892

12,192

13,557

Mineração

1,741

2,042

2,38

2,748

3,137

3,529

Total

19,667

21,446

23,503

25,639

27,818

29,878

Urbana

1,665

1,751

1,841

1,893

1,946

2,001

Industrial

1,107

1,442

1,815

2,169

2,432

2,536

Mineração

1,767

2,052

2,353

2,662

2,97

3,265

Total

4,538

5,245

6,009

6,724

7,348

7,802

Total da

24,205

26,691

32,363

35,166

37,680

29,512

Proporcionalmente a 2010, a retirada superficial em 2035 projeta um crescimento de
52,0%. Os tipos de uso com maior crescimento projetado neste período são a mineração
(102,6%), a indústria (82,1%) e a irrigação (70,4%). Segundo os resultados das
projeções realizadas (Tabela 6.2) o crescimento da demanda por água subterrânea é
mais acentuado do que a demanda por águas superficiais (71,9%), destacando-se o uso
industrial (129,0%). Em relação à demanda total de água da bacia, a projeção aponta
para um crescimento de 55,7% até 2035. (Tabela 6.2)
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Tabela 6.2 Demanda projetada (% de 2010) pela origem e por tipo de uso –
Cenário Tendencial

Subterrânea

Superficial

Origem

Tipo

2015

2020

2025

2030

2035

Urbana

2,9%

5,9%

7,6%

9,3%

Rural

-0,3%

-0,4%

-0,2%

0,1%

Animal

5,6%

12,5%

20,9%

31,2%

43,8%

Industrial

20,9%

42,6%

62,4%

76,6%

82,1%

Irrigação

9,8%

22,2%

36,9%

53,2%

70,4%

Mineração

17,3%

36,7%

57,8%

80,1%

Total

9,1%

19,5%

30,4%

41,5%

52,0%

Urbana

5,2%

10,6%

13,7%

16,9%

20,2%

Industrial

30,2%

63,9%

95,9%

119,6%

Mineração

16,2%

33,2%

50,7%

68,1%

84,8%

Total

15,6%

32,4%

48,2%

61,9%

71,9%

10,3%

21,9%

33,7%

45,3%

55,7%

Total da Bacia
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11,0%
0,4%

102,6%

129,0%

Tabela 6.3 - Situações de disponibilidade hídrica e vazões médias de retirada (total e superficial),
segundo a Projeção Tendencial, nas UTEs e trechos da calha do rio das Velhas
UTE/ Calha
UTE Nascentes
SCBH Rio Itabirito
UTE Águas do Gandarela
SCBH Águas da Moeda
SCBH Ribeirão Caeté/Sabará
SCBH Ribeirão Arrudas
SCBH Ribeirão Onça
UTE Poderoso Vermelho
SCBH Ribeirão da Mata
SCBH Rio Taquaraçu
SCBH Carste
SCBH Jabo/Baldim
SCBH Ribeirão Jequitibá
UTE Peixe Bravo
UTE Ribeirões Tabocas e Onça
UTE Santo Antônio/Maquiné
SCBH Rio Cipó
SCBH Rio Paraúna
UTE Ribeirão Picão
UTE Rio Pardo
SCBH Rio Curimataí
SCBH Rio Bicudo
UTE Guaicuí
Calha do Rio das Velhas - Trecho
Alto
Calha do Rio das Velhas - Trecho
Médio Alto
Calha do Rio das Velhas - Trecho
Médio Baixo
Calha do Rio das Velhas - Trecho
Baixo

Disponibilidade Hídrica (m³/s)
QMLP
Q90
Q95
Q7,10

2010

Demanda Média Superficial (m³/s)
2015
2020
2025
2030
2035

12,911
13,085
6,365
10,704
7,817
5,898
5,768

6,487
6,574
3,030
5,095
3,919
3,021
2,961

5,055
5,123
2,759
4,641
3,071
2,215
2,157

3,589
3,638
2,000
3,364
2,199
1,570
1,527

0,157
2,023
0,180
1,803
0,275
0,361
0,149

0,229
2,361
0,194
2,060
0,266
0,429
0,149

0,319
2,713
0,207
2,318
0,259
0,498
0,149

0,425
3,065
0,218
2,558
0,254
0,560
0,149

0,540
3,411
0,226
2,780
0,249
0,609
0,149

0,657
3,736
0,232
2,976
0,246
0,638
0,149

0,152
1,357
0,178
0,725
0,223
0,212
0,081

0,221
1,587
0,192
0,812
0,214
0,246
0,081

0,308
1,829
0,205
0,898
0,207
0,282
0,081

0,410
2,073
0,216
0,967
0,201
0,315
0,081

0,521
2,317
0,224
1,028
0,197
0,342
0,081

0,635
2,551
0,230
1,076
0,194
0,361
0,081

8,355
9,313
12,605
8,196
12,797
7,067
16,629
17,492
19,345
39,704
42,479
6,664

4,171
2,640
3,454
2,195
3,196
2,196
4,120
4,310
4,714
7,576
8,105
0,709

3,311
2,234
2,843
1,852
2,727
1,826
3,498
3,661
4,008
6,313
6,754
0,501

2,376
1,567
2,001
1,277
1,881
1,184
2,528
2,655
2,926
4,573
4,892
0,158

0,136
1,941
0,315
0,711
0,399
2,380
0,568
0,787
0,446
0,721
0,433
0,409

0,152
1,965
0,379
0,680
0,483
2,783
0,617
0,786
0,555
0,813
0,454
0,482

0,167
1,990
0,451
0,668
0,575
3,291
0,667
0,785
0,693
0,908
0,479
0,560

0,180
2,007
0,521
0,659
0,670
3,797
0,715
0,785
0,855
1,004
0,507
0,641

0,188
2,020
0,592
0,657
0,762
4,204
0,760
0,786
1,041
1,100
0,536
0,721

0,191
2,028
0,662
0,662
0,846
4,399
0,803
0,788
1,241
1,192
0,565
0,796

0,108
1,502
0,312
0,411
0,380
1,131
0,544
0,769
0,246
0,718
0,418
0,364

0,119
1,503
0,375
0,352
0,458
1,266
0,592
0,767
0,343
0,809
0,437
0,434

0,130
1,506
0,446
0,311
0,542
1,456
0,640
0,766
0,469
0,904
0,460
0,510

0,139
1,507
0,515
0,281
0,629
1,659
0,687
0,766
0,622
1,000
0,485
0,588

0,145
1,507
0,586
0,261
0,715
1,816
0,731
0,767
0,800
1,095
0,513
0,666

0,147
1,504
0,656
0,247
0,796
1,876
0,773
0,769
0,994
1,187
0,541
0,741

28,976 2,681
28,763 2,661
20,262 1,528
47,489 10,820

2,303
2,286
1,078
9,817

1,591
1,579
0,115
6,953

0,179
0,190
0,593
1,431

0,195
0,207
0,560
1,885

0,211
0,228
0,534
2,424

0,229
0,252
0,514
3,035

0,247
0,280
0,499
3,694

0,264
0,313
0,489
4,368

0,174
0,149
0,589
1,378

0,189
0,156
0,557
1,822

0,205
0,167
0,531
2,352

0,223
0,181
0,511
2,954

0,241
0,199
0,496
3,607

0,258
0,222
0,486
4,279

46,900 21,040 18,710 13,580 6,476

6,688

6,910 7,068

7,228

7,387

6,469

6,679

6,899 7,055

7,214

7,371

116,040 40,440 35,670 25,940 0,550

0,609

0,670 0,730

0,781

0,819

0,487

0,526

0,566 0,607

0,644

0,675

66,660 27,110 24,030 17,460 0,262

0,295

0,328 0,360

0,390

0,418

0,262

0,295

0,328 0,360

0,390

0,418

152,560 49,260 43,340 31,540 0,330

0,414

0,509 0,610

0,713

0,816

0,329

0,413

0,506 0,607

0,710

0,812

2010

2015

Demanda Média Total (m³/s)
2020 2025
2030
2035
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UTE/ Calha
Total na bacia do rio das Velhas

Disponibilidade Hídrica (m³/s)
QMLP
Q90
Q95
Q7,10

2010

310,376 75,668 66,330 48,309 24,205

Demanda Média Total (m³/s)
2020 2025
2030
2035

2015
26,691

29,512 32,364
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2010

35,164 37,681 19,667

Demanda Média Superficial (m³/s)
2015
2020
2025
2030
2035
21,446 23,503 25,640

27,815

29,878

ANEXO 7 – CADASTRO DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES
Usuário
ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DO
ACONCHEGO DA
SERRA
SIPUÁ E CIPUÁ
LTDA
THOR
CONSTRUTORA
LTDA.
JOÃO BOSCO
SANTOS FILHO
HOTEL FAZENDA
DOS OLIVEIRA
WALTER ALVES
BATISTA JUNIOR
JANOR SANTANA
GUIMARÃES
JOSÉ ALBERTO DA
SILVEIRA
JACARANDÁ
AGROINDUSTRIAL
LTDA
FERNANDO CELSO
GONÇALVES
HM
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA
BRUNO SANTANA
MOREIRA
VILLE REAL HOTEL
LTDA.
CENTRO DE
AVENTURA NOVO
DESTINO
COMPANHIA
ITABIRITO IND.
FIAÇÃO E

Corpo
d’água

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

Outro - SEM
TRATAMENTO

246856,8

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

Outro - SEM
TRATAMENTO

31536

0,0864

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1461,6

0,00812

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

2312,64

0,006336

2312,64

0,006336

2312,64

0,006336

Solo - Fertirrigação

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

4

-43,71366667

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

2102,4

0,00576

-20,25669444

-43,66269444

Solo - outros

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1168

0,0032

Ouro Preto

-20,33372222

-43,68163889

Solo - Fossa ou sumidouro

0,00072

-20,35572222

-43,72033333

Solo - Fossa ou sumidouro

Tratamento
primário
(Sem
Tratamento)

262,8

Ouro Preto

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

2452,8

0,00672

Itabirito

-20,30433333

-43,80119444

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

759,2

0,00208

Itabirito

-20,2585

-43,79244444

Rio ou Curso d'água

ETE
(Tratamento
de esgoto

Tratamento
primário

86400
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Município

Latitude

Longitude

Itabirito

-20,26194444

-43,95361111

Itabirito

-20,28108333

-43,83877778

Itabirito

-20,35888889

-43,90258333

Itabirito

-20,33680556

-43,84861111

Itabirito

-20,36319444

-43,91322222

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,34013889

-43,86275

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,36322222

-43,89822222

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,28252778

-43,76030556

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,284

-43,69730556

Ouro Preto

-20,37477778

Ouro Preto

Córrego do
Bação

Córrego do
Açude

Rio ou Curso d'água

Córrego
Criminoso
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Carga de
DBO (kg)

963,6
4380

0,012

Usuário

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água

Tipo de Lançamento

TECELAGEM DE
ALGODÃO

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

Tratamento
primário

12789,6

0,03504

Outro PROCESSO
BIOLÓGICO

13140

112,032

Outro SECUNDÁRIO

175,2

0,5328

Processo sem
tratamento

Tratamento
primário

4321,6

0,01184

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

2452,8

0,00672

1440

0,0048

4,8

0,0004

Tratamento
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)

LATICÍNIOS ITA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Itabirito

COMPANHIA
INDUSTRIAL
ITABIRA DO CAMPO

Itabirito

-20,25419444

-43,80616667

BIOCARBO
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

Itabirito

-20,23102778

-43,96766667

Solo - outros

Ouro Preto

-20,33422222

-43,68102778

Solo - outros

Ouro Preto

-20,28480556

-43,74205556

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,28230556

-43,72963889

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,11083333

-43,76833333

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,24541667

-43,67805556

Solo - Fertirrigação

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1440

0,06

Ouro Preto

-20,24216667

-43,67863889

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

262,8

0,00072

Ouro Preto

-20,36633333

-43,65947222

Solo - outros

0,0072

-20,30191667

-43,78558056

Solo - Fossa ou sumidouro

(Sem
Tratamento)
(Sem

2628

Itabirito

Processo sem
tratamento
Processo sem

131,4

0,00036

LUCKRA COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA
ARISTIDES
TEIXEIRA FILHO
SERRA AZUL AUTO
SERVIÇOS LTDA
FLÁVIO TAVEIRA
DE SOUZA
ANTÔNIO LUIS
TAVARES
CARNEIRO
ANTÔNIO LUIS
TAVARES
CARNEIRO
CENTRO DOM
BOSCO
JOSÉ FERREIRA

-20,27152778

-43,76047222

Córrego
Criminoso

Rio ou Curso d'água

Córrego
Carioca

Rio ou Curso d'água
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Processo sem
tratamento
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)

Tipo de Lançamento

Tratamento

LEITE

tratamento

Tipo de
tratamento
Tratamento)

HOTEL FAZENDA
BOA VISTA
TRANSPORTADORA
ARMENIO QUEIROZ
LTDA

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

Rio ou Curso d'água
Rio ou Curso d'água

Usuário

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

(Sem
Tratamento)

2628

0,0072

Processo sem
tratamento

Tratamento
primário

4761,6

0,01984

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

506,88

0,00176

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

525,6

0,00144

1138,8

0,00312
0,02568

Ouro Preto

-20,36472222

-43,47916667

Ouro Preto

-20,33677778

-43,677

DARINALDO
SANTANA TOMAZ

Ouro Preto

-20,35030556

-43,67291667

LUIZ MARTINS
NETO

Nova Lima

-20,0655

-43,93563889

Solo - Fossa ou sumidouro

MARCELO VOLPONI

Nova Lima

-20,057

-43,94355556

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,07277778

-43,83388889

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

9373,2

Ouro Preto

-20,37888889

-43,65888889

Solo - outros

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

6048

Outro TRATAMENTO
SECUNDÁRIO

929,28

2,48864

350,4

0,00096

3985,8

0,01092

2242,56

0,006144

2628

0,0072

ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA
PARAÍSO
ECOLÓGICO
MINERAÇÃO
MARACUJÁ
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE
MINERAIS LTDA

RODOL LTDA

MARCELO ARAÚJO
BRAZ
ÂNGELO MÁRCIO
LAGUARDIA
JOSÉ PEDRO DE
MELO
ASSOCIAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE DO
ALTO DA MATA DO
ENGENHO AMALTO

Afluente
do córrego
Maracujá
Afluente
do rio
Maracujá

Rio
Maracujá

Ouro Preto

-20,34972222

-43,66627778

Rio ou Curso d'água

Nova Lima

-20,05741667

-43,94497222

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,04691667

-43,94511111

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,04055556

-43,81694444

Nova Lima

-20,04508333

-43,94102778

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Solo - Fossa ou sumidouro
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ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
Outro - SEM
TRATAMENTO

Usuário
AGAPE ASSOCIAÇÃO
GESTORA DAS
ÁGUAS E
MELHORIAS DO
PARQUE DO
ENGENHO
SANDRA MISSAGIA
DE MATTOS
MARIA MARTHA
ASSIS CASTRO
ROCHA
SILVIO JOSÉ DA LUZ
MOTA MOURA
MARGARETH
QUEIROZ
ROSYRES GOMIDE
CASTANHEIRA
CELIA SOARES
CAETANO
OLIVEIRA MATOS &
CIA LTDA
TRANSITAL
TRANSPORTE
ITABIRITO LTDA.
EMPREENDIMENTO
PEDRA BRANCA
MARCELO FONSECA
DE LIMA
MARCELO FONSECA
DE LIMA
EDUARDO SILVA
LAVAR
VICENTE
MASCARENHAS
SANCHES
POUSADA
ZUMBZEIRA LTDA

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

-43,94966667

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

4380

0,012

-20,05694444

-43,93538889

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

14,4

0,00006

Nova Lima

-20,04147222

-43,86969444

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

722,7

0,00198

Nova Lima

-20,04086111

-43,89375

Solo - Fossa ou sumidouro

0,0006

-20,03283333

-43,86188889

Solo - Fossa ou sumidouro

350,4

0,00096

Nova Lima

-20,03863889

-43,88005556

Solo - Fossa ou sumidouro

17,52

0,000048

Nova Lima

-20,03938889

-43,87830556

Solo - Fossa ou sumidouro

175,2

0,00048

Itabirito

-20,2375

-43,72111111

Córrego
Farinha
Seca

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

219

Nova Lima

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

2160

Itabirito

-20,29591667

-43,80608333

Córrego do
Carioca

Rio ou Curso d'água

Outro

(Sem
Tratamento)

1075,2

Itabirito

-20,31694444

-43,78416667

Rio Itabira

Rio ou Curso d'água

Outro

Ouro Preto

-20,28186111

-43,72947222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

Ouro Preto

-20,28177778

-43,72966667

Nova Lima

-20,05433333

-43,90669444

Nova Lima

-20,02425

-43,87983333

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,05769444

-43,94127778

Solo - Fossa ou sumidouro

Município

Latitude

Longitude

Nova Lima

-20,04402778

Nova Lima

Corpo
d’água

Afluente
Processo sem
do córrego Reservatório/Açude/Barragem
tratamento
Cambraia
Processo sem
Solo - Fossa ou sumidouro
tratamento

478

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

5040
201,48

0,000552

(Sem
Tratamento)

6307,2

(Sem
Tratamento)

87,6

0,00024

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

28,8

0,00012

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

876

0,0024

Usuário

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

-43,94572222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

131,4

0,00036

-20,02977778

-43,88897222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

175,2

0,00048

Nova Lima

-20,02613889

-43,88147222

Solo - Fossa ou sumidouro

0,00024

-20,03527778

-43,82166667

Solo - Fossa ou sumidouro

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

87,6

Nova Lima

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

1182,6

0,00324

Rio Acima

-20,11222222

-43,73944444

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

29170,8

0,07992

Nova Lima

-20,09225

-43,967

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1797,12

0,00576

Nova Lima

-20,02811111

-43,8825

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

43,8

0,00012

Nova Lima

-20,03158333

-43,86355556

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

350,4

0,00096

Nova Lima

-20,03113889

-43,857

Solo - Fossa ou sumidouro

0,0024

-20,04761111

-43,87838889

Solo - Fossa ou sumidouro

438

0,0012

Nova Lima

-20,03852778

-43,86511111

Solo - Fossa ou sumidouro

1445,4

0,00396

Nova Lima

-20,03405556

-43,85972222

Solo - Fossa ou sumidouro

438

0,0012

Nova Lima

-20,04211111

-43,87188889

Solo - Fossa ou sumidouro

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

876

Nova Lima

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

153,3

0,00042

Nova Lima

-20,03505556

-43,86952778

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

633,6

0,00264

Nova Lima

-20,04088889

-43,89044444

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1138,8

0,00312

Nova Lima

-20,11333333

-43,96802778

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

87600

0,24

Município

Latitude

Longitude

Nova Lima

-20,05752778

Nova Lima

Corpo
d’água

ME
LETÍCIA
MORETZSOHN
NEUENSCHWANDER
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
ARVOREDO
MARIA INÊS CUNHA
SOUZA
POUSADA RECANTO
SILVESTRE
CONDOMÍNIO
CACHOEIRAS DO
TANGARÁ
CHEVALS - CENTRO
HÍPICO VALE DO
SOL
CRISTINA PINTO
CUNHA
JOSÉ SEBASTIÃO
MENEZES
FERNANDES
FERNANDO LUIZ
LUCCHESI CUNHA
EDYMAR LADEIRA
VON RANDOW
FLÁVIO LOUREIRO
RIBEIRO
JOSÉ LUIZ BRAGA
GUIMARÃES
MAURÍCIO
MEIRELES GOES
ROGÉRIA
RODRIGUES
FERREIRA
WAINE RAYMOND
MADER
CONDOMÍNIO
LAGOA DO
MIGUELÃO

479

Usuário
JOSÉ SÉRGIO PINTO
COELHO
EUGÊNIO PACELLI
MATTAR
TADEU OTÁVIO
SALES SAMPAIO
LAERTES
JUNQUEIRA
MÁRCIO
MAGALHÃES
DUARTE PINTO
EXTRATIVA
MINERAL LTDA
EXTRATIVA
MINERAL LTDA
MARCO ANTÔNIO
LUCINDO
MORRO DO CHAPÉU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
MORRO DO CHAPÉU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ALTAMIRO SOARES
FILHO
SERGIO JOSÉ
BAMBIRRA
SAMOS
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
RICARDO DE
MENEZES MACEDO
EMILSON MOREIRA
DE FIGUEIREDO
EDISON FERNANDES
GONÇALVES
IZABELLE
ROCHANY DE
OLIVEIRA
LUCIANO TAVARES

Corpo
d’água

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

Tipo de
tratamento
(Sem
Tratamento)
Outro - SEM
TRATAMENTO
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

2014,8

-43,92027778

Solo - outros

Processo sem
tratamento

Outro - SEM
TRATAMENTO

22995

-20,13272222

-43,96086111

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,33038889

-43,75897222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Ouro Preto

-20,36930556

-43,70647222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Nova Lima

-20,02597222

-43,88291667

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,37038889

-43,70025

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,38258333

-43,70438889

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Ouro Preto

-20,34841667

-43,71152778

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

Rio Acima

-20,07805556

-43,8025

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem

Município

Latitude

Longitude

Tipo de Lançamento

Nova Lima

-20,04113889

-43,87911111

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,09788889

-43,93316667

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,03219444

-43,86019444

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,04061111

-43,88336111

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,12772222

-43,96205556

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,10883333

-43,90630556

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,10736111

-43,90555556

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,03386111

-43,86808333

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,09555556

-43,93166667

Nova Lima

-20,10333333

Nova Lima
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Tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

51,84

0,00036

2803,2

0,00768

219

0,0006

8,76

0,000024

262,8

0,00072

10512

0,0288

2628

0,0072

1401,6

0,00384

1752

0,0048

481,8

0,00132

4204,8

0,01152

350,4

0,00096

93,294

0,0002556

467,346

0,0012804

(Sem
Tratamento)

407,34

0,001116

(Sem

43,8

0,00012

SIQUEIRA

tratamento

Tipo de
tratamento
Tratamento)

LUCIANO TAVARES
SIQUEIRA

Rio Acima

-20,0775

-43,80277778

Solo - Fossa ou sumidouro

ADÃO BRAGA

Itabirito

-20,31441667

-43,79175

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,27075

-43,663

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,08227778

-43,78094444

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Usuário

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água

Tipo de Lançamento

Tratamento

ARY VIEIRA
CHAVES FILHO
CONDOMÍNIO
CANTO DAS ÁGUAS
MÚCIO ADAIXO DE
DEUS
DENILSON THADEU
KALAB CASTELLO
RDMC FORNECEDORA DE
AREIA LTDA.
SAAE - Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto - Itabirito/MG

Ouro Preto

-20,37508333

-43,69322222

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,03886111

-43,89338889

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,0675

-43,81472222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Itabirito

-20,26333333

-43,79666667

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

MARCOS TROVATI

Nova Lima

-20,05772222

-43,91827778

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,09388889

-43,79166667

Rio Acima

-20,06269444

-43,79761111

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Itabirito

-20,27816667

-43,92027778

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)

Ouro Preto

-20,37586111

-43,62347222

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,37594444

-43,62341667

Ouro Preto

-20,31386111

-43,69586111

FORNECEDORA
MATADOURO LTDA
MUNDO
MINERAÇÃO LTDA.
ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE
ITABIRITO LTDA.
BEMIL Beneficiamento de
Minérios Ltda
BEMIL Beneficiamento de
Minérios Ltda
JOÃO BOSCO
PEDROSA

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água
Solo - Fossa ou sumidouro

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

43,8

0,00012

109,062

0,0002988

8,76

0,000024

245280

0,672

233,454

0,0006396

467,346

0,0012804

6480

0,036
0,08064

1752

0,0048

249,6
5045,76

0,013824

Tratamento
primário

876

0,144

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

639,48

0,001752

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

18627,84

0,07056

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

712,8

0,0027

Ribeirão
Benevides

Rio ou Curso d'água

Ribeirão
do Funil

481

Usuário
PARAÚNA
ADMINISTRAÇÃO
LTDA
ROBERTO
RODRIGUES
RIBEIRO
ANTONIO JOSÉ DA
CRUZ
JOSÉ GERALDO DE
LIMA
JOSÉ GERALDO DE
LIMA
MARCUS VALÉRIO
DE RESENDE
CONSTRUTORA
CONAN S.A
ALEXANDRE
ANTÔNIO DA SILVA
MINERAÇÃO
MARACUJÁ
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE
MINERAIS LTDA
PASARGADA FF R
LANÇAMENTOS
LTDA
HUMBERTO BRÁS
RODRIGUES
TRANSITAL
TRANSPORTE
ITABIRITO LTDA ME
PEDREIRA IRMAOS
MACHADO LTDA
FRANCISCO DE
LUCCA JUNIOR
ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO
LOTEAMENTO
SERRA DOS

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

-43,90558333

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

131,4

0,00036

-20,30463889

-43,81922222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

16

Ouro Preto

-20,32872222

-43,69022222

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,18805556

-43,82361111

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,18819444

-43,82386111

Solo - outros

Itabirito

-20,31777778

-43,87119444

Solo - outros

Rio Acima

-20,08277778

-43,80583333

Solo - outros

Ouro Preto

-20,35058333

-43,66541667

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Ouro Preto

-20,37108333

-43,66352778

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

175,2

0,00048

Nova Lima

-20,06419444

-43,93533333

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

34251,6

0,09384

Itabirito

-20,29488889

-43,86366667

Afluente
Processo sem
do córrego Reservatório/Açude/Barragem
tratamento
Bação

(Sem
Tratamento)

35478

Itabirito

-20,2805

-43,8

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

10074,24

Ouro Preto

-20,32305556

-43,69611111

Itabirito

-20,32352778

-43,86533333

Processo sem
tratamento
Processo sem
Reservatório/Açude/Barragem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Nova Lima

-20,08444444

-43,98305556

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Município

Latitude

Longitude

Nova Lima

-20,04080556

Itabirito

Corpo
d’água

Rio
Itabirito

Rio ou Curso d'água
Solo - Fossa ou sumidouro

Corrego
Saboeiro

Solo - Fossa ou sumidouro

482

31536
818,3808

0,0042624

2396,16
3153,6
126,72

0,00048

1290,24

3679,2
31536
4,67

0,01008

Usuário

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

-43,96752778

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

87600

0,24

-20,11338889

-43,96713889

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

175200

0,48

Itabirito

-20,16127778

-43,67583333

Solo - outros

Outro

(Sem
Tratamento)

51667,2

Nova Lima

-20,10277778

-43,9375

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

70080

Rio Acima

-20,11466667

-43,77347222

Corrego da
Canjica

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

70080

57,6

Rio Acima

-20,075

-43,79166667

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

915420

752,4

Outro - RAFA

94608

0,2592

Município

Latitude

Longitude

Nova Lima

-20,11352778

Nova Lima

Corpo
d’água

MANACÁS
CONDOMÍNIO
LAGOA DO
MIGUELÃO
CONDOMÍNIO
LAGOA DO
MIGUELÃO
NOVELIS DO BRASIL
CONDOMÍNIO
MORRO DO CHAPÉU
GOLFE CLUBE
PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO
ACIMA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO
ACIMA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO
ACIMA

Rio Acima

-20,08794444

-43,80158333

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

CERÂMICA
DUCONDE

Rio Acima

-20,08277778

-43,79027778

Afluente
do rio das
Velhas

ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

216

Rio Acima

-20,1025

-43,79916667

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

4,54

Rio Acima

-20,10416667

-43,80944444

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,07627778

-43,97941667

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,18127778

-43,84905556

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Rio Acima

-20,16266667

-43,84694444

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

ELTON ANTÔNIO
CLEMENTE DOS
SANTOS
EDMUNDO LUIZ
DOS SANTOS
POSTO CURVA DO
RETIRO LTDA.
NACIONAL
MINÉRIOS S.A.
NACIONAL
MINÉRIOS S.A.

Corrego
Fazenda
Velha

Rio ou Curso d'água

483

2522,88

0,006912

2920

0,008

2554,416

0,0069984

850655,568

2,3305632

Usuário
JOSÉ MARIA DE
ALKIMIM FILHO
HOSPITAL MATER
DEI S.A.
CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A.
ASSOCIAÇÃO VILLE
DES LACS
ASSOCIAÇÃO VILLE
DES LACS
IGOR HAMILTON DE
OLIVEIRA
MPC INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA.
MAURO CESAR DE
MELO CHIARI
SOCIEDADE
CAMPESTRE VILA
VERDE
FAZENDA CAPITÃO
DO MATO
ESPÓLIO DE JOSÉ
PATRUS
GERDAU AÇOMINAS
S/A
IATE CLUBE LAGOA
DOS INGLESES
ASSOCIAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE DA
MATA DO ENGENHO
AMA - ME
ANTONIO CARLOS
BERTACHINI
CAPRICHO
ASTURIANO LTDA
DÊNIS SILVA
CARVALHO
MONTEMAR
TRANPORTE E
COMÉRCIO LTDA

Município

Latitude

Longitude

Nova Lima

-20,11

Nova Lima

Corpo
d’água

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

Tipo de
tratamento
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
Outro - SEM
TRATAMENTO
(Sem
Tratamento)
Outro - SEM
TRATAMENTO

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Tipo de Lançamento

Tratamento

-43,9275

Solo - outros

Processo sem
tratamento

-20,10805556

-43,97527778

Solo - outros

Outro

Itabirito

-20,2975

-43,775

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,20827778

-43,96666667

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,20777778

-43,95805556

Solo - outros

Ouro Preto

-20,34336111

-43,75675

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,36688889

-43,90866667

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,05166667

-43,92833333

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,27419444

-43,68427778

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,16388889

-43,93027778

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,26305556

-43,95261111

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,28516667

-43,94263889

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,17130556

-43,96480556

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,05486111

-43,94322222

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,34247222

-43,74169444

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,36247222

-43,71255556

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,25

-43,84427778

Solo - Fossa ou sumidouro

Ouro Preto

-20,36880556

-43,62622222

Rio Funil

Rio ou Curso d'água

484

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Outro

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

6688,99
74460
14,892

0,0000408

8146,8

0,02232

94900
6132

0,0168

151,548

0,0004152

453,768

0,0012432

262,8

0,00072

438

0,0012

227,76

0,000624

935,85

0,0031195

2920

0,008

10512

0,0288

1401,6

0,00384

2277,6

0,00624

1138,8

0,00768

36

0,0003

Usuário
MONTEMAR
TRANPORTE E
COMÉRCIO LTDA
POUSADA BONINAS
LTDA
AUTOLAND CAR
LTDA.
VALERIA DUPIN
LUSTOSA
JUNIA ANDRADE
AGUIAR
RIO BRANCO
ALIMENTOS S/A
LUIZ TRINSDADE
IMÓVEIS LTDA
MSM - EXTRAÇÃO
DE MINÉRIO SERRA
DA MOEDA LTDA
EBO - EMPRESA
BRASILEIRA DE
OBRAS LTDA
EMVEST - EMRICH
INVESTIMENTOS
LTDA
EMPRESA AREIAL
IPÊ LTDA
COMERCIAL LOPES
E ASSIS
RITA DE CÁSSIA
NEVES MUNDIM
BALNEÁRIO RIO
DAS PEDRAS
CESAR EDUARDO
DIAS COSTA
TADEU MACHADO
ZICA
MÁRCIO
RODRIGUES
RONALDO MAFRA

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

-43,62622222

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

385,44

0,001056

-20,31058333

-43,85841667

Solo - Fertirrigação

Processo sem
tratamento

1138,8

0,00312

Rio Acima

-20,08555556

-43,79527778

Rio ou Curso d'água

Outro

Nova Lima

-20,03780556

-43,89611111

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,05144444

-43,90752778

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,26905556

-43,76622222

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,06555556

-43,7875

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Itabirito

-20,37766667

-43,91958333

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

Nova Lima

-20,07638889

-43,98333333

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,16111111

-43,92527778

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,23452778

-43,70686111

Itabirito

-20,32388889

-43,86216667

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,07047222

-43,93975

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,19805556

-43,725

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,03916667

-43,89530556

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,12861111

-43,96

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,05588889

-43,94322222

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,03108333

-43,85652778

Solo - Fossa ou sumidouro

Município

Latitude

Longitude

Ouro Preto

-20,36880556

Itabirito

Corpo
d’água

Rio das
Velhas

Rio
Maracujá

Rio ou Curso d'água

485

345,6
113,88

0,000312

1316,628

0,0036072

5884,968

0,0161232

385,44

0,001056

(Sem
Tratamento)

1022

0,0028

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

3066

0,0084

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

525,6

0,00144

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

810
876

0,0024

7270,8

0,01992

613,2

0,00168

963,6

0,00264

525,6

0,00144

876

0,0024

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

-43,69525

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

Outro - SEM
TRATAMENTO

420,48

0,001152

-20,24608333

-43,96155556

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

234,9

0,001305

Nova Lima

-20,10919444

-43,87275

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

295,65

0,00081

Nova Lima

-20,03516667

-43,87619444

Solo - Fossa ou sumidouro

0,00024

-20,36444444

-43,64972222

Solo - Fossa ou sumidouro

525,6

0,00144

Nova Lima

-20,04497222

-43,87475

Solo - Fossa ou sumidouro

2277,6

0,00624

Rio Acima

-20,11452778

-43,764

Itabirito

-20,20636111

-43,89475

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,08130556

-43,80822222

Solo - Fossa ou sumidouro

(Sem
Tratamento)
Tratamento
primário
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

87,6

Ouro Preto

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

Ouro Preto

-20,31427778

-43,68766667

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Ouro Preto

-20,31288889

-43,64419444

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,19469444

-43,86725

Solo - outros

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Nova Lima

-20,14888889

-43,95722222

Itabirito

-20,2625

-43,88972222

Ouro Preto

-20,36241667

-43,66338889

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
Processo sem
tratamento
Processo sem

Usuário

Município

Latitude

Longitude

MARIA CONSUELO
CABALEIRO
RODRIGUEZ
CARDOSO

Ouro Preto

-20,28922222

FUNCHAL LTDA.

Itabirito

PEDRAS
CONGONHAS
EXTRAÇÃO ARTE E
INDUSTRIA LTDA.
PAULA VON
RANDOW CARDOSO
AUTO POSTO DOM
BOSCO
ROGÉRIO
CAMARGOS FABEL
ROSILENE DA SILVA
CONDOMÍNIO VALE
DOS PINHAIS
TORRES MÁRMORE
E GRANITO LTDA.
ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DE
LOTES DE PARAGEM
DO TRIPUÍ
VANDA LÚCIA DE
REZENDE ROCHA
IRMÃOS TABARI
LTDA.
SAMOTRÁCIA
EMPREENDIMENTOS
LTDA
SAFM MINERAÇÃO
LTDA
OPPS - MINERAÇÃO,

Corpo
d’água

Rio
Fictício

Rio ou Curso d'água

Córrego
Lagoa
Grande

Rio ou Curso d'água

Ribeirão
Aredes
Afluente

Rio ou Curso d'água
Rio ou Curso d'água

486

Outro TRATAMENTO
SECUNDÁRIO
(Sem
Tratamento)
(Sem

3066
8760

0,024

2534,4

0,0096

41259,6

0,11304

23097,2

0,06328

12337

0,0338

201480

198,168

260026
32850

0,09

Usuário
CONSTRUÇÕES,
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
MARIA APARECIDA
MURTA MIRANDA E
OUTROS
EDVAN APARECIDO
VALIM
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água
do córrego
Dom
Bosco

tratamento

Tipo de
tratamento
Tratamento)

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

29503,68

Tipo de Lançamento

Tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

0,080832

Ouro Preto

-20,35075

-43,65063889

Itabirito

-20,30027778

-43,80111111

Ribeirão
MataPorcos

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

47628

Ouro Preto

-20,39694444

-43,64694444

Rio
Maracujá

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1190799,36

978,7392

Ouro Preto

-20,34611111

-43,67777778

Afluente
do rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

8760

7,2

Ouro Preto

-20,29111111

-43,64305556

Afluente
do rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

92856

76,32

Ouro Preto

-20,27277778

-43,59833333

Afluente
do rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

8760

7,2

Ouro Preto

-20,33416667

-43,61083333

Afluente
do rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

49056

40,32

Ouro Preto

-20,39527778

-43,6175

Afluente
do rio
Funil

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

8760

7,2

Ouro Preto

-20,31583333

-43,58125

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

167729,472

137,85984

Ouro Preto

-20,31305556

-43,70444444

Rio
Maracujá

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

26280

21,6

487

Usuário

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

Ouro Preto

-20,38194444

-43,60416667

Afluente
do rio
Funil

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

226323,36

186,0192

Ouro Preto

-20,28833333

-43,71111111

Rio
Maracujá

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

70080

57,6

Ouro Preto

-20,34416667

-43,72777778

Afluente
do ribeirão

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

147168

120,96

Ouro Preto

-20,34888889

-43,77055556

Rio
Maracujá

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

37186,2

30,564

Ouro Preto

-20,26194444

-43,65686111

Afluente
do rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

54487,2

44,784

Ouro Preto

-20,42166667

-43,75027778

Córrego
dos
Alemães

Reservatório/Açude/Barragem

Outro

Outro - SEM
TRATAMENTO.

197100

Nova Lima

-20,17138889

-43,92333333

Solo - outros

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

28732,8

Nova Lima

-20,06055556

-43,98075

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,31005556

-43,8425

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,03894444

-43,91930556

Solo - Fossa ou sumidouro

Nova Lima

-20,01822222

-43,83475

Solo - Fossa ou sumidouro

Itabirito

-20,29836111

-43,75794444

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

Ouro Preto

-20,31536111

-43,68530556

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
SERVIÇO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DE
OURO PRETO MG
GERDAU AÇOMINAS
S/A
EQUATORIAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
KRUG BIER
INDÚSTRIA LTDA
DIRCEU RODRIGUES
DE SOUZA
MOCIDADE PARA
CRISTO
Bauminas Química Ltda
CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO SA
TERRAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
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5840

0,016

48

0,0008

1489,2

0,00408

584

0,0016

4818

0,0132

119136

0,3264

Usuário
Companhia de
Saneamento de Minas
Gerais - Copasa RMBH
bacia do rio das Velhas
Companhia de
Saneamento de Minas
Gerais - Copasa RMBH
bacia do rio das Velhas
MINERAÇÃO SERRA
DO OESTE
SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
ENERGIA
RENOVÁVEL LTDA

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água

Tipo de Lançamento

Tratamento

Tipo de
tratamento

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

Outro - UASB +
FILTRO
BIOLÓGICO
PERCOLADOR
+ UV

942926,4

2040,8544

Nova Lima

-20,05855556

-43,97341667

Córrego
Fundo

Rio ou Curso d'água

ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)

Nova Lima

-20,03347222

-43,82733333

Rio das
Velhas

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

Rio Acima

-20,12172222

-43,66627778

Solo - Fossa ou sumidouro

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

1576,8

0,00432

Itabirito

-20,27583333

-43,81055556

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

13824

0,0576

Outro Secundário

56940

0,156

Outro PRIMÁRIO

1971

0,0054

Outro SECUNDÁRIO

28936,908

34,9621272

Lagoa anaeróbia
+ lagoa facult. +

13140

70,236

Córrego
Bração

VALE S.A

Ouro Preto

-20,41272222

-43,87272222

Ribeirão
Prata

Rio ou Curso d'água

VALE S.A

Ouro Preto

-20,41525

-43,88008333

Ribeirão
Prata

Rio ou Curso d'água

VALE S/A - MINA DO
PICO

Itabirito

-20,22033333

-43,87383333

Córrego
Sapecado

Rio ou Curso d'água

VALE S.A.

Nova Lima

-20,09277778

-43,94277778

Solo - Fossa ou sumidouro
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ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento

Usuário

VALE S.A.

VALE S.A.

VALE S.A.

Município

Nova Lima

Itabirito

Nova Lima

Latitude

-20,11305556

-20,26444444

-20,03880556

Longitude

Corpo
d’água

-43,92388889

Tipo de Lançamento

Solo - Fossa ou sumidouro

-43,87055556

Solo - Fossa ou sumidouro

-43,96141667

Solo - Fossa ou sumidouro

VALE S.A.

Nova Lima

-20,03822222

-43,96072222

Solo - Fossa ou sumidouro

VIGA MINERAÇÃO E
ENGENHARIA LTDA.

Itabirito

-20,35297222

-43,88483333

Solo - Fossa ou sumidouro

INSPETORIA MADRE
MAZZARELLO

Ouro Preto

-20,34361111

-43,6875

MINERAÇÃO
SERRAS DO OESTE

Itabirito

-20,20622222

-43,68538889

Afluente
do rio
Maracujá

Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
Processo sem
tratamento

Tipo de
tratamento
lagoa de
maturação

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

Lagoa anaeróbia
+ lagoa facult. +
lagoa de
maturação

14830,68

37,5846

Lagoa anaeróbia
+ lagoa facult. +
lagoa de
maturação

17572,56

57,676512

Lagoa anaeróbia
+ lagoa facult. +
lagoa de
maturação

52560

152,544

Lagoa anaeróbia
+ lagoa facult. +
lagoa de
maturação

26280

56,6784

(Sem
Tratamento)

17280

0,0576

Rio ou Curso d'água

Processo sem
tratamento

(Sem
Tratamento)

5256

0,0144

Solo - Fossa ou sumidouro

ETE
(Tratamento

Tratamento
primário (tanques

12264

12,432

490

Usuário

SERVIÇO
AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO
BÁSICO
SERVIÇO
AUTÔNOMO DE
SANEAMENTO
BÁSICO
ANEX MINERAÇÃO
LTDA.
HUMBERTO
THEODORO JUNIOR

Município

Latitude

Longitude

Corpo
d’água

Tipo de Lançamento

Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)

Itabirito

-20,25352778

-43,80919444

Rio
Itabirito

Rio ou Curso d'água

Ribeirão
do Silva

Itabirito

-20,28333333

-43,92666667

Rio ou Curso d'água

Itabirito

-20,19705556

-43,84580556

Solo - Fossa ou sumidouro

Rio Acima

-20,07555556

-43,78244444

Solo - Fossa ou sumidouro

491

Processo sem
tratamento
ETE
(Tratamento
de esgoto
sanitário
doméstico ou
de unidade
industrial)
Processo sem
tratamento
Processo sem
tratamento

Tipo de
tratamento
sépticos)

Q (m3/h)

Carga de
DBO (kg)

(Sem
Tratamento)

3153600

3024

Lodos ativados
convenc. Com
remoção
biológica de N/P

4380000

34680

14191,2

0,03888

2890,8

0,00792

(Sem
Tratamento)
(Sem
Tratamento)

ANEXO 8 – BARRAGENS DE REJEITO – MONTANTE SRV
Empreendimento

Nome

Município

B3 - MINA MAR AZUL

Nova Lima

B4 - MINA MAR AZUL

Nova Lima

MUNDO Mineração LTDA.

BARRAGEM II

Rio Acima

EXTRATIVA MINERAL LTDA

BARRAGEM DE CONTENÇÃO
DE SÓLIDOS CARREADOS

Nova Lima

NACIONAL MINERIOS S/A

BARRAGEM ECOLÓGICA II

Rio Acima

NACIONAL MINERIOS S/A

BARRAGEM ECOLÓGICA I

Rio Acima

ANEX Mineração LTDA

DIQUE DO POMAR

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

DIQUE LONGITUDINAL

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

DIQUE 01

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

DIQUE 02

Itabirito

PEDRAS CONGONHAS
EXTRACAO ARTE
INDÚSTRIA LTDA
RCMSãoNE INDÚSTRIA
LTDA
RCMSãoNE INDÚSTRIA
LTDA
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

BARRAGEM DE CONTENÇÃO
DE FINOS - MINA DO
MOSTARDA

Nova Lima

DIQUE N 02 - FÁBRICA-OPPS

Ouro Preto

DIQUE N 01 - FÁBRICA-OPPS

Ouro Preto

MATA PORCOS

Ouro Preto

CAPTAÇÃO DE TROVÕES

Rio Acima

MINAR Mineração AREDES
LTDA

DIQUE 02

Itabirito

MINAR Mineração AREDES
LTDA

DIQUE 01

Itabirito

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

Situação do aterro
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade não
Garantida pelo Auditor
Auditor não concluiu
sobre a situação de
estabilidade
Auditor não concluiu
sobre a situação de
estabilidade
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Altura Atual
(m)

Volume do
Aterro (m3)

Volume do
Reservatório (m3)

Classe

32,00

396.000

12.000

Classe I

35,00

100.000

1.000

Classe I

25,00

99.300

280.000

Classe I

8,00

17.000

28.000

Classe I

5,00

5.500

7.032

Classe I

14,00

34.500

17.525

Classe I

4,50

17

3.800

Classe I

4,00

30.000

87.500

Classe I

3,00

3.000

6.200

Classe I

3,00

3.000

4.000

Classe I

10,00

10.000

10.800

Classe I

6,00

2.740

600

Classe I

4,00

2.414

20.000

Classe I

3,70

277

7.000

Classe I

8,28

350

503

Classe I

21,00

215.000

15.000

Classe II

3,00

12.000

2.000

Classe II

Empreendimento

Nome

Município

MINAR Mineração AREDES
LTDA

BARRAGEM MINAR

Itabirito

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

CB-3

Ouro Preto

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

BARRAGEM B6 - MINA DE MAR
AZUL
BARRAGEM B7 - MINA DE MAR
AZUL

EXTRATIVA MINERAL LTDA

DIQUE DA PILHA DE REJEITO

Nova Lima

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

BARRAGEM PENEIRINHA

Nova Lima

EXTRATIVA MINERAL LTDA

PILHA BARRAGEM

Nova Lima

Dique 2

Nova Lima

Dique 3

Nova Lima

Nova Lima
Nova Lima

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
HERCULANO Mineração
LTDA
HERCULANO Mineração
LTDA
HERCULANO Mineração
LTDA

DIQUE DE FERNANDINHO

Rio Acima

BARRAGEM CATA BRANCA

Itabirito

BARRAGEM B2

Itabirito

BARRAGEM B3

Itabirito

DIQUE DE LAMA

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

Barragem Grota

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

Barragem Central

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

Barragem Central

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

Barragem Central

Itabirito

SAFM MineraçãoLTDA

Barragem Aredes

Itabirito

Situação do aterro
Auditor não concluiu
sobre a situação de
estabilidade
Auditor não concluiu
sobre a situação de
estabilidade
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
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Altura Atual
(m)

Volume do
Aterro (m3)

Volume do
Reservatório (m3)

Classe

5,00

10.000

130.000

Classe II

3,50

4.000

6.000

Classe II

21,00

42.000

185.000

Classe II

24,00

150.000

127.161

Classe II

20,00

50.000

250.000

Classe II

40,00

300.000

431.596

Classe II

20,00

50.000

250.000

Classe II

20,00

10.265

5.362

Classe II

11,00

10.464

21.259

Classe II

19,00

150.000

1.020.000

Classe II

10,00

9.000

40.000

Classe II

7,00

12.500

102.000

Classe II

14,50

10.000

73.000

Classe II

13,00

13.500

36.000

Classe II

7,50

11.925

1.250

Classe II

20,00

42.560

260.720

Classe II

20,00

42.560

260.720

Classe II

20,00

42.560

260.720

Classe II

12,00

45.700

208.400

Classe II

Empreendimento

Nome

Município

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

PRATA I

Ouro Preto

MUNDO Mineração LTDA.

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE
REJEITO

Rio Acima

BARRAGEM CAPÃO DA SERRA MINA DO TAMANDU?

Nova Lima

DIQUE B

Nova Lima

Barragem do Miguelão

Nova Lima

Barragem TS

Nova Lima

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
AngloGold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração S.A
AngloGold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração S.A
VALLOUREC Mineração LTDA
VALLOUREC Mineração LTDA

DIQUE DE CONTENÇAO DE
SEDIMENTOS CACHOEIRINHA
(LISA)
BARRAGEM DE REJEITO (CODISPOSIÇÃO) - CACHOEIRINHA

Nova Lima
Nova Lima

NACIONAL MINERIOS S/A

BARRAGEM B2

Rio Acima

NACIONAL MINERIOS S/A

BARRAGEM AUXILIAR B2

Rio Acima

Barragem Lagoa Grande

Nova Lima

Barragem das Codornas

Nova Lima

BARRAGEM VARGEM GRANDE

Nova Lima

Barragem Cianita 01

Itabirito

Dique de turmalina

Itabirito

Barragem do Córrego da Paciência

Itabirito

BARRAGEM MARAVILHAS II

Itabirito

BARRAGEM MARAVILHAS I

Itabirito

DEP?SITO-BARRAGEM DE
REJEITOS B1

Itabirito

AngloGold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração S.A
AngloGold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração S.A
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
Mineração Turmalina LTDA
Mineração Serra do Oeste MSOL
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
HERCULANO Mineração
LTDA

Situação do aterro
Estabilidade não
Garantida pelo Auditor
Auditor não concluiu
sobre a situação de
estabilidade
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
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Altura Atual
(m)

Volume do
Aterro (m3)

Volume do
Reservatório (m3)

Classe

7,50

0

20.000

Classe II

20,00

36.915

119.290

Classe III

47,00

508.000

2.230.000

Classe III

40,00

340.000

333.000

Classe III

32,00

0

7.501.134

Classe III

15,50

0

203.000

Classe III

19,00

54.528

65.000

Classe III

45,00

960.560

2.338.281

Classe III

40,50

330.000

1.700.000

Classe III

41,00

240.000

6.700.000

Classe III

22,00

1.500.000

19.118.408

Classe III

35,20

0

8.082.811

Classe III

35,00

1.400.000

9.500.000

Classe III

19,00

341.000

804.675

Classe III

17,00

95.000

230.000

Classe III

32,00

320.000

575.000

Classe III

80,00

3.904.000

76.300.000

Classe III

34,00

500.000

2.000.000

Classe III

66,00

140.000

3.200.000

Classe III

Empreendimento

Nome

Município

BARRAGEM B4

Itabirito

FORQUILHA IV

Ouro Preto

FORQUILHA I

Ouro Preto

FORQUILHA II

Ouro Preto

GERDAU ACOMINAS S/A

BARRAGEM DOS ALEMÃES

Ouro Preto

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

BARRAGEM 5 - MINA DA
MUTUCA
Barragem Taquaras - Mina de Mar
Azul

HERCULANO Mineração
LTDA
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE
COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE

Nova Lima
Nova Lima

FORQUILHA III

Ouro Preto

GRUPO

Ouro Preto

Situação do aterro
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade Garantida
pelo Auditor
Estabilidade não
Garantida pelo Auditor
Estabilidade não
Garantida pelo Auditor
Estabilidade não
Garantida pelo Auditor
Estabilidade não
Garantida pelo Auditor
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Altura Atual
(m)

Volume do
Aterro (m3)

Volume do
Reservatório (m3)

Classe

30,00

300.000

1.350.000

Classe III

90,00

1.400.000

3.859.595

Classe III

84,00

600.000

26.000.000

Classe III

88,00

640.000

24.000.000

Classe III

50,00

276.000

1.600.000

Classe III

55,00

970.000

410.000

Classe III

24,00

48.500

950.000

Classe III

75,00

500.000

18.200

Classe III

36,00

120.000

800.000

Classe III

