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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do Plano de Trabalho para a Elaboração da Atualização dos 

Dados e Croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água das Sedes Municipais 

inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, assim como o Incremento do Conhecimento 

sobre Segurança Hídrica (qualitativa e quantitativa) e Vulnerabilidade dos Sistemas Produtores 

de Água para Abastecimento Público das Sedes Municipais nessa Bacia, conforme Contrato nº 

01/2017 firmado em 03/01/2017 entre a ENGECORPS e a Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB 

Doce), e a Ordem de Serviço protocolada em 03/01/2017. 

Para a elaboração dos trabalhos contratados, serão considerados o Termo de Referência (TdR) 

do Ato Convocatório nº 10/2016 (Contrato de Gestão ANA nº 72/ANA/2011) para contratação 

dos serviços objeto desse contrato, a proposta técnica da ENGECORPS e as premissas e 

procedimentos resultantes da Reunião Inicial de Planejamento realizada no município de 

Barueri, em 02 de fevereiro de 2017, entre o IBIO – AGB Doce, a Agência Nacional de Águas 

– ANA e a ENGECORPS. 

Este Plano de Trabalho representa um modelo de integração entre as etapas estabelecidas no 

TdR, com inter-relação lógica e temporal, objetivando a elaboração dos produtos solicitados, 

conforme apresentado a seguir: 

 ETAPA I: PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO; 

 ETAPA II: PRODUTO 2 – ESTUDO DE DEMANDAS E OFERTA DE ÁGUA 

 ETAPA III: PRODUTO 3 – DIAGNÓSTICO DA OFERTA HÍDRICA, DA 

INFRAESTRUTURA E DA GESTÃO OPERACIONAL DO SISTEMA 

 ETAPA IV: PRODUTO 4 – PROPOSTA DE INTERVENÇÕES E CUSTOS 

 ETAPA V: PRODUTO 5 – PROPOSTA DE MELHORIA DO MONITORAMENTO DOS 

MANANCIAIS ATUAIS E FUTUROS 

 ETAPA VI: PRODUTO 6 – RELATÓRIO FINAL 

  



-7- 

Atualização dos dados, informações e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Produto 1 – Plano de Trabalho 

ENGECORPS 

1332-IBA-01-SA-RT-0001  

 

1. REUNIÃO INICIAL DE PLANEJAMENTO – IBIO – AGB DOCE/ 

ANA/ ENGECORPS 

1.1 OBJETIVOS PRINCIPAIS 

Como já mencionado, em 02 de fevereiro de 2017, foi realizada no município de Barueri, a 

Reunião Inicial de Planejamento entre os atores envolvidos e demais interessados, destacando-

se a equipe do IBIO – AGB Doce, a Agência Nacional de Águas – ANA (participaram mediante 

vídeo conferência) e a equipe técnica da ENGECORPS. Essa reunião é parte integrante da 

Atividade I.2 da Etapa I – Plano de Trabalho.  

Realizou-se uma apresentação resumida do Plano de Trabalho (reproduzida no Anexo I do 

presente relatório), onde foram abordados os seguintes temas principais: 

 As premissas básicas para elaboração da atualização do Atlas Brasil – Abastecimento 

Urbano de Água no âmbito da Bacia do Rio Doce; 

 A estrutura organizacional da ENGECORPS; 

 A relação dos integrantes da equipe técnica e respectivas funções; 

 O procedimento para fornecimento de dados pelas operadoras e concessionárias 

responsáveis pelos sistemas de produção de água e gestão de recursos hídricos na área de 

abrangência do estudo – COPASA, CESAN e Serviços Municipais; 

 O procedimento para fornecimento de dados pela ANA, especialmente em relação aos 

resultados obtidos nos Atlas anteriores, bem como eventuais atualizações realizadas ao 

longo dos últimos anos; 

 A relação dos principais dados a serem fornecidas pelas operadoras e concessionárias, bem 

como pela ANA; 

 O cronograma e os fluxogramas das etapas para elaboração da atualização do Atlas Brasil – 

Abastecimento Urbano de Água na Bacia do Rio Doce e atividades principais, com pré-

agendamento de datas para a coleta inicial de dados, entrega dos produtos previstos, das 

reuniões de acompanhamento e análise dos relatórios entregues, programação de visitas de 

campo, etc.; 

 Discussão e definição do conceito e da metodologia para análise da Segurança Hídrica e 

Vulnerabilidade dos Mananciais, incluindo o estabelecimento da vazão de referência a ser 

utilizada na estimativa da disponibilidade hídrica (Q
95%

, Q
7,10

 e Q
90%

); 

 Definição dos parâmetros a serem considerados para a identificação das demandas urbanas 

de abastecimento de água, para os anos de 2015, 2025 e 2035, tais quais: projeção 

demográfica, o per capita a ser utilizado, índice de perdas do sistema, entre outros. 
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A Lista de Presença e a respectiva ATA da Reunião Inicial encontram-se apresentadas no Anexo 

II do presente relatório. 

1.2 FLUXO DE COMUNICAÇÕES 

Os dados que serão utilizados estão disponíveis junto às Operadoras e Concessionárias 

responsáveis pelos sistemas de produção de água (COPASA, CESAN e Serviços Municipais), e, 

ainda, em outras entidades que participam da gestão dos recursos hídricos, destacando-se a 

Agência Nacional de Águas – ANA, responsável pela realização do primeiro estudo do Atlas 

Brasil – Abastecimento Urbano de Água. 

A disponibilização de dados operacionais dos sistemas de abastecimento de água, bem como 

de estudos pré-existentes será imprescindível ao bom andamento dos serviços. Nesse sentido, a 

indicação, pelo IBIO – AGB Doce, dos agentes intervenientes no processo de elaboração do 

estudo, bem como sua intermediação, possibilita uma sinergia importante no desenvolvimento 

dos trabalhos. 

No escritório da ENGECORPS, estão instalados equipamentos, tais como: computadores, 

carros, telefones, internet, fax, etc., que dão suporte ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Toda a comunicação prevista para desenvolvimento das atividades está sendo realizada de 

acordo com a Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 - Fluxo de Comunicação para Desenvolvimento dos Trabalhos 

1.3 PRÉ-AGENDAMENTO DE EVENTOS PRINCIPAIS 

O pré-agendamento de eventos principais, dentre estes as reuniões, resultou na proposição das 

seguintes datas, apresentadas no Quadro 1.1. 
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QUADRO 1.1 - PRÉ-AGENDAMENTO DE EVENTOS PRINCIPAIS E REUNIÕES COM O IBIO – AGB 

DOCE E COM AS OPERADORAS E CONCESSIONÁRIAS RESPONSÁVEIS PELOS SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO DE ÁGUA E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Entidade Reunião Referência Data-Limite Objetivos principais/observações 

IBIO – AGB 

DOCE 

Etapa I 

Reunião Inicial de 

Planejamento 
02/02/2017 

Definição de critérios de trabalho e premissas que 

culminaram no presente relatório. 

Reunião equipes técnicas 

– Banco de Dados 
17/02/2017 

Reunião para discussão da questão do banco de dados, 

SIG Desktop, entre outras questões específicas. 

Entrega do Produto 1 24/02/2017 Constitui o presente relatório. 

Avaliação do Produto 1 06/03/2017 
Avaliação e validação do Produto 1 – Plano de Trabalho 

pelo IBIO – AGB Doce. 

Etapa II 

Entrega do Produto 2 03/04/2017 

Relatório com ênfase à identificação de demandas para 

abastecimento urbano – anos 2015, 2025 e 2035; coleta 

e análise integrada de dados sobre mananciais atuais e de 

uso potencial futuro; Minuta deverá ser entregue até 90 

dias da data de emissão da Ordem de Serviços parta 

análise a aprovação do IBIO- AGB Doce. 

Avaliação do Produto 2 10/04/2017 
Reunião de avaliação e validação do Produto 2 – Estudo 

de Demandas e oferta de Água com o IBIO – AGB Doce. 

Etapa III 

Entrega do Produto 3 05/06/2017 

Relatório com ênfase à coleta e análise integrada de 

dados sobre os sistemas de produção dos 228 

municípios, bem como a sistematização e análise dos 

dados; Minuta deverá ser entregue até 150 dias da data 

de emissão da Ordem de Serviços parta análise a 

aprovação do IBIO- AGB Doce. 

Avaliação do Produto 3 09/06/2017 

Reunião de avaliação e validação do Produto 3 – 

Diagnóstico da Oferta Hídrica, da Infraestrutura e da 

Gestão Operacional do Sistema com o IBIO – AGB Doce. 

Etapa IV 

Entrega do Produto 4 03/08/2017 

Relatório com ênfase à coleta de documentos de 

planejamento, coleta e análise integrada de estudos, 

planos e projetos sobre aspectos legais, institucionais e de 

gestão; Minuta deverá ser entregue até 210 dias da data 

de emissão da Ordem de Serviços parta análise a 

aprovação do IBIO- AGB Doce. 

Avaliação do Produto 4 10/08/2017 

Reunião de avaliação e validação do Produto 4 – 

Proposta de Intervenções e Custos com o IBIO – AGB 

Doce. 

Etapa V 

Entrega do Produto 5 04/09/2017 

Relatório com ênfase à avaliação técnica, institucional e 

logística do monitoramento qualiquantitativo dos 

mananciais da Bacia do Rio Doce e proposição de 

adequações/ implantação de rede e de ações 

institucionais; Minuta deverá ser entregue até 240 dias da 

data de emissão da Ordem de Serviços parta análise a 

aprovação do IBIO- AGB Doce. 

Avaliação do Produto 5 08/09/2017 

Reunião de avaliação e validação do Produto 5 – 

Proposta de Melhoria do Monitoramento das Mananciais 

Atuais e Futuros com o IBIO – AGB Doce. 

Etapa VI 

Entrega do Produto 6 03/10/2017 

Relatório Final, compilando todos os resultados parciais 

obtidos nas etapas anteriores; Minuta deverá ser entregue 

até 270 dias da data de emissão da Ordem de Serviços 

parta análise a aprovação do IBIO- AGB Doce. 

Avaliação do Produto 6 10/10/2017 
Reunião de avaliação e validação do Produto 6 – 

Relatório Final com o IBIO – AGB Doce. 

COPASA Etapa II Coleta de Dados 09/02/2017 

Reunião para coleta de informações referente aos 

municípios cujo operador dos serviços de água é a 

COPASA – Minas Gerais 
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A princípio, estabeleceu-se a realização de uma reunião com o IBIO – AGB Doce após a 

entrega de cada um dos (06) seis Produtos, à exceção do Plano de Trabalho, cuja Reunião 

Inicial de Planejamento promoveu a discussão prévia do produto, com um intervalo de 7 (sete) 

dias para análise, de modo que na mesma possam ser discutidas questões acerca do respectivo 

produto entregue, visando acertar detalhes e apontamentos finais, culminando, após eventuais 

alterações e complementações, no Produto Aprovado.  

Vale mencionar que não houve necessidade de uma reunião inicial com a concessionária 

CESAN para explanação das premissas da coleta de dados. Entretanto, ao longo do andamento 

dos trabalhos, se constatada a necessidade, poderão ocorrer reuniões com as concessionárias 

(COPASA e CESAN), para que sejam obtidas todas as informações essenciais para a 

continuidade das atividades. As fotos correspondentes à reunião ocorrida em 09/02/2017 com 

a concessionária COPASA encontram-se no Anexo II deste relatório. 

1.4 PROGRAMAÇÃO DAS VISITAS DE CAMPO 

A definição do Calendário da Programação das Visitas de Campo foi realizada com base nas 

informações constantes no Termo de Referência, no qual se indicou quais os municípios dentre 

os 228 que requerem visitas in loco para melhor caracterização dos sistemas de produção de 

água, em conjunto com uma análise espacial a fim de analisar a localização desses municípios 

e distâncias entre os mesmos, visando propor um roteiro de visitas de forma eficiente e eficaz, 

garantindo maior celeridade ao processo. 

Dessa forma, verificou-se a necessidade de utilizar duas equipes para os serviços de campo, 

considerando um prazo de cerca de 2 a 3 meses para a sua finalização (total de 107 

municípios a serem visitados), incluindo o recebimento das informações eventualmente 

solicitadas e não obtidas na própria visita. 

Salienta-se que o recebimento efetivo dos dados solicitados pode variar para cada município, 

de maneira que se adotou para essa programação um tempo considerado ideal, visando 

minimizar eventuais atrasos no cronograma, em função da falta de informações essenciais.  

A Figura 1.2 ilustra os municípios integrantes do presente estudo, podendo-se observar quais 

requerem a visita em campo, e a sua localização espacial, facilitando a verificação dos 

caminhamentos a serem seguidos pelas duas equipes, melhor caracterizadas nos Quadros 1.2 e 

1.3 adiante. 

Vale ainda ressaltar que a sequência de visitas, preliminarmente estimadas na programação, 

somente será efetivamente definida quando do agendamento com os responsáveis municipais, 

podendo divergir do apresentado neste momento. 

O Anexo III apresenta a consolidação do Roteiro de Coleta de Dados, indicando todas as 

informações a serem verificadas juntos aos prestadores dos serviços de abastecimento de água. 
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Figura 1.2 – Localização dos 228 municípios integrantes do projeto 
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QUADRO 1.2 – PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO – ROTEIRO – EQUIPE 1 

Semana UF Município 

Unidade de Gestão de 

Recursos Hídricos (UGRH) 

da Sede 

Operadora (SNIS-

2014 ou PMSB) 

Sequência da 

Visita – Ordem 

Municípios 

1 MG Brás Pires 1-Piranga Serviço Municipal 1 

1 MG Lamim 1-Piranga Serviço Municipal 2 

1 MG Senador Firmino 1-Piranga Serviço Municipal 3 

1 MG Senhora de Oliveira 1-Piranga Serviço Municipal 4 

1 MG Ubá Sede fora do Doce COPASA 5 

1 MG Viçosa 1-Piranga Serviço Municipal 6 

2 MG Sem-Peixe 1-Piranga Serviço Municipal 1 

2 MG Rio Casca 1-Piranga COPASA 2 

2 MG Oratórios 1-Piranga Serviço Municipal 3 

2 MG Jequeri 1-Piranga Serviço Municipal 4 

3 MG Pedra Bonita 1-Piranga Serviço Municipal 1 

3 MG Abre Campo 1-Piranga Serviço Municipal 2 

3 MG São Pedro dos Ferros 1-Piranga COPASA 3 

3 MG São José do Goiabal 1-Piranga COPASA 4 

3 MG Dionísio 1-Piranga COPASA 5 

4 MG Morro do Pilar 3-Santo Antônio Serviço Municipal 1 

4 MG 
Santo Antônio do Rio 

Abaixo 
3-Santo Antônio Serviço Municipal 2 

4 MG São Sebastião do Rio Preto 3-Santo Antônio Serviço Municipal 3 

4 MG Carmésia 3-Santo Antônio Serviço Municipal 4 

4 MG Dores de Guanhães 3-Santo Antônio Serviço Municipal 5 

5 MG Nova Era 2-Piracicaba Serviço Municipal 1 

5 MG João Monlevade 2-Piracicaba Serviço Municipal 2 

5 MG São Gonçalo do Rio Abaixo 2-Piracicaba Serviço Municipal 3 

5 MG Itabira 2-Piracicaba Serviço Municipal 4 

5 MG Itambé do Mato Dentro 3-Santo Antônio Serviço Municipal 5 

6 MG Córrego Novo 1-Piranga COPASA 2 

6 MG Pingo-d'Água 1-Piranga COPASA 1 

6 MG Raul Soares 1-Piranga Serviço Municipal 3 

6 MG Marliéria 2-Piracicaba Serviço Municipal 4 

6 MG Jaguaraçu 2-Piracicaba Serviço Municipal 5 

7 MG Caratinga 5-Caratinga COPASA 1 

7 MG Bom Jesus do Galho 1-Piranga COPASA 2 

8 MG Manhumirim 6-Manhuaçu Serviço Municipal 1 

8 MG Luisburgo 6-Manhuaçu Serviço Municipal 2 

8 MG Manhuaçu 6-Manhuaçu Serviço Municipal 3 

8 MG Reduto 6-Manhuaçu Serviço Municipal 4 

8 MG Vermelho Novo 1-Piranga Serviço Municipal 5 

Continua... 
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Continuação... 

QUADRO 1.2 – PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO – ROTEIRO – EQUIPE 1 

Semana UF Município 

Unidade de Gestão de 

Recursos Hídricos (UGRH) 

da Sede 

Operadora (SNIS-

2014 ou PMSB) 

Sequência da 

Visita – Ordem 

Municípios 

9 MG Taparuba 6-Manhuaçu Serviço Municipal 1 

9 MG Ipanema 6-Manhuaçu Serviço Municipal 2 

9 MG Conceição de Ipanema 6-Manhuaçu Serviço Municipal 3 

9 MG Chalé 6-Manhuaçu Serviço Municipal 4 

9 MG Lajinha 6-Manhuaçu Serviço Municipal 5 

10 MG Pocrane 6-Manhuaçu Serviço Municipal 1 

10 MG Aimorés 6-Manhuaçu Serviço Municipal 2 

10 MG Itueta 6-Manhuaçu COPASA 3 

10 MG Resplendor 6-Manhuaçu COPASA 4 

11 ES São Domingos do Norte 9-São José Serviço Municipal 1 

11 ES Governador Lindenberg 9-São José Serviço Municipal 2 

11 ES Marilândia 9-São José Serviço Municipal 3 

11 ES João Neiva Sede fora do Doce Serviço Municipal 4 

11 ES Ibiraçu Sede fora do Doce Serviço Municipal 5 

 

QUADRO 1.3 – PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO – ROTEIRO – EQUIPE 2 

Semana UF Município 

Unidade de Gestão de 

Recursos Hídricos 

(UGRH) da Sede 

Operadora (SNIS-2014 ou 

PMSB) 

Sequência da 

Visita – 

Ordem 

Municípios 

1 MG Conselheiro Lafaiete Sede fora do Doce COPASA 1 

1 MG Catas Altas da Noruega 1-Piranga Serviço Municipal 2 

1 MG Santana dos Montes 1-Piranga Serviço Municipal 3 

1 MG Caranaíba 1-Piranga Serviço Municipal 4 

1 MG Senhora dos Remédios 1-Piranga Serviço Municipal 5 

2 MG Mariana 1-Piranga Serviço Municipal 1 

2 MG Ouro Preto 1-Piranga Serviço Municipal 2 

2 MG Catas Altas 2-Piracicaba Serviço Municipal 3 

3 MG Barra Longa 1-Piranga COPASA 1 

3 MG Acaiaca 1-Piranga Serviço Municipal 2 

3 MG Diogo de Vasconcelos 1-Piranga Serviço Municipal 3 

3 MG Ponte Nova 1-Piranga Serviço Municipal 4 

3 MG Rio Doce 1-Piranga Serviço Municipal 5 

3 MG Santa Cruz do Escalvado 1-Piranga COPASA 6 

4 MG Frei Lagonegro 4-Suaçuí Serviço Municipal 1 

4 MG Guanhães 4-Suaçuí Serviço Municipal 2 

4 MG Sabinópolis 3-Santo Antônio Serviço Municipal 3 

4 MG Santo Antônio do Itambé 3-Santo Antônio Serviço Municipal 4 

4 MG Congonhas do Norte Sede fora do Doce Serviço Municipal 5 

Continua... 
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Continuação... 

QUADRO 1.3 – PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO – ROTEIRO – EQUIPE 2 

Semana UF Município 

Unidade de Gestão de 

Recursos Hídricos 

(UGRH) da Sede 

Operadora (SNIS-2014 ou 

PMSB) 

Sequência da 

Visita – 

Ordem 

Municípios 

5 MG São Domingos do Prata 2-Piracicaba COPASA 1 

5 MG Coronel Fabriciano 2-Piracicaba COPASA 2 

5 MG Joanésia 3-Santo Antônio Serviço Municipal 3 

5 MG Mesquita 3-Santo Antônio Serviço Municipal 4 

5 MG Ipatinga 2-Piracicaba COPASA 5 

5 MG Timóteo 2-Piracicaba COPASA 6 

6 MG Belo Oriente 3-Santo Antônio Serviço Municipal 1 

6 MG Santana do Paraíso 3-Santo Antônio COPASA 2 

6 MG Ipaba 5-Caratinga COPASA 3 

6 MG Bugre 5-Caratinga COPASA 4 

6 MG Iapu 5-Caratinga COPASA 5 

7 MG Divinolândia de Minas 4-Suaçuí Serviço Municipal 1 

7 MG Gonzaga 4-Suaçuí Serviço Municipal 2 

7 MG São Geraldo da Piedade 4-Suaçuí Serviço Municipal 3 

7 MG Periquito 4-Suaçuí COPASA 4 

7 MG Naque 3-Santo Antônio COPASA 5 

8 MG Governador Valadares 4-Suaçuí Serviço Municipal  1 

8 MG Itambacuri 4-Suaçuí Serviço Municipal  2 

8 MG Jampruca 4-Suaçuí Serviço Municipal  3 

9 MG Tumiritinga 5-Caratinga COPASA 1 

9 MG Capitão Andrade 5-Caratinga Serviço Municipal 2 

9 MG Alpercata 5-Caratinga COPASA 3 

9 MG Fernandes Tourinho 5-Caratinga COPASA 4 

9 MG Sobrália 5-Caratinga COPASA 5 

10 MG Conselheiro Pena 5-Caratinga Serviço Municipal 1 

10 MG Goiabeira 4-Suaçuí Serviço Municipal 2 

10 MG São Geraldo do Baixio 4-Suaçuí Serviço Municipal 2 

10 MG Galiléia 4-Suaçuí Serviço Municipal 4 

11 ES Colatina 9-São José Serviço Municipal 1 

11 ES Baixo Guandu 7-Guandu Serviço Municipal 2 

11 ES Itarana 8-Santa Maria do Doce Serviço Municipal 3 

11 ES Itaguaçu 8-Santa Maria do Doce Serviço Municipal 4 

12 ES Linhares 9-São José Serviço Municipal 1 

12 ES Sooretama 9-São José Serviço Municipal 2 

12 ES Jaguaré 9-São José Serviço Municipal 3 

12 ES São Mateus Sede fora do Doce Serviço Municipal 4 

12 ES Rio Bananal 9-São José Serviço Municipal 5 
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2. METODOLOGIA 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO – ATLAS BRASIL : ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA (2010) 

Neste item, será apresentado um resumo dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Atlas Brasil 

(2010), visando contextualizar o estudo anterior com o que se encontra em andamento. 

Apresentam-se as principais metodologias adotadas, bem como os principais resultados obtidos 

para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

2.1.1 Visão geral 

O Atlas Brasil (2010) consolida o resultado de um amplo trabalho de diagnóstico e 

planejamento nas áreas de recursos hídricos e saneamento no Brasil, com foco na identificação 

dos principais problemas e proposição das soluções técnicas, visando à garantia da oferta de 

água para a totalidade dos 5.565 municípios brasileiros. 

O estudo privilegiou uma visão abrangente e integrada, de modo que o Atlas constitui um 

valioso instrumento de planejamento e gestão para a programação de projetos e obras dirigidos 

ao atendimento das demandas de água da população urbana, subsidiando a tomada de 

decisões e assegurando racionalidade aos investimentos públicos. 

Mediante o diagnóstico da disponibilidade hídrica dos mananciais e da capacidade operacional 

dos sistemas de produção de água, associado à projeção das demandas de água da população 

até o ano de 2025, o estudo aponta as melhores opções técnicas para que tais demandas sejam 

atendidas com garantia da oferta de água em quantidade suficiente e qualidade adequada, 

beneficiando uma população estimada em 196 milhões de habitantes para o ano de 2025. 

O principal resultado corresponde a um amplo rol de soluções para suprir o abastecimento de 

água até o ano 2025. Além disso, o ATLAS contribui para o controle da poluição hídrica, ao 

apontar os investimentos em coleta e tratamento de esgotos necessários para a proteção da 

qualidade das águas dos mananciais. 

2.1.2 Demanda e Oferta de Água 

A estimativa das demandas hídricas da população urbana da área de abrangência do Atlas 

Brasil foi realizada a partir de projeções demográficas, com base em dados do Censo 2000 do 

IBGE e nas projeções adotadas, em 2003, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no Estudo de Atualização do Portfólio de Investimentos dos Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento (período 2004-2011). 

Desse estudo, foram obtidas taxas de crescimento da população urbana que, aplicadas sobre os 

dados do ano 2000, permitiram identificar contingentes para a população atual (2005) e para 

os horizontes de curto (2015) e médio prazo (2025), além de diferentes tendências de 

comportamento do crescimento populacional. 
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As projeções obtidas com base nessa metodologia geral, adotada para toda a área de 

abrangência do Atlas, foram compatibilizadas com estudos de projeção de população 

disponíveis em cada Estado, para cidades, regiões ou bacias hidrográficas específicas. Desta 

forma, verifica-se que uma expressiva parcela da população está concentrada nas capitais, em 

municípios das regiões metropolitanas, nas Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs – e 

em municípios com população urbana superior a 250 mil habitantes. 

De posse das projeções demográficas, as demandas de abastecimento humano foram 

calculadas aplicando-se à população de cada sede municipal valores per capita de água 

captada, obtidos a partir do cruzamento de dados da Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico, do Censo 2000 do IBGE e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 

Nos casos em que estavam disponíveis estudos de demandas hídricas realizados pelas 

concessionárias responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água, essas demandas foram 

adotadas pelo Atlas, por se tratar de informações mais específicas e obtidas a partir de dados 

operacionais. As demandas hídricas para outros usos, tais como irrigação e indústria foram 

obtidas de cadastros disponíveis nos estado, e na própria ANA, e consideradas no balanço 

hídrico dos mananciais analisados. 

2.1.2.1 Mananciais 

Para determinação da disponibilidade de recursos hídricos superficiais da região estudada, 

foram analisados os cursos d’água e os açudes existentes. Os estudos hidrológicos foram 

realizados com base nas seguintes premissas: 

 Utilização de dados disponíveis em estudos anteriores (Planos de Bacia, Planos Estaduais 

de Recursos Hídricos e estudos de regionalização de vazões), criteriosamente 

selecionados quanto à coerência de seus resultados e aplicabilidade ao Atlas; 

 Concepção de metodologia de fácil aplicação e entendimento; 

 Adoção de vazões de referência únicas para toda a região, permitindo a comparação da 

disponibilidade hídrica inter‐regional. 

Partindo dessas premissas, a disponibilidade hídrica superficial foi caracterizada pelas vazões de 

referência Q
7,10

, Q
90% 

e Q
95%

, calculadas para cada local de captação de água dos sistemas de 

abastecimento. 

Para o cálculo das disponibilidades hídricas superficiais em Minas Gerais foi utilizado o “Atlas 

Digital das Águas de Minas” – Governo do Estado de Minas Gerais / Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas – IGAM / Universidade Federal de Viçosa – UFV / Fundação Rural Mineira - 

RURALMINAS.  

Já para o cálculo das disponibilidades hídricas superficiais no Espírito Santo foi utilizado os 

“Estudos de regionalização de vazões para as bacias hidrográficas estaduais do Estado do 

Espírito Santo e considerações sobre a determinação de vazões insignificantes utilizadas como 

critérios de outorga”, integrante do Relatório R-5 elaborado pelo consórcio EGC-Concremat-

BRL-RPMs no âmbito do contrato SDP-003/2006, cujo objeto era a “Elaboração do Cadastro 
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de Usuários de Água e Aperfeiçoamento da Sistemática de Outorga de Uso de Recursos 

Hídricos de Domínio do Estado do Espírito Santo”, com IEMA – Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - "Projeto Águas Limpas" - Espírito Santo - Set/2008. 

Para obtenção das disponibilidades hídricas subterrâneas, foram desenvolvidos os seguintes 

procedimentos metodológicos para o Estado de Minas Gerais: 

 Levantamento dos trabalhos existentes de interesse ao estudo de caracterização dos 

aquíferos; 

 Revisão das estimativas de reservas reguladoras, ou seja, o volume de água renovável 

anualmente no aquífero, correspondente à recarga sazonal; 

 Avaliação da reserva explotável (percentual da reserva reguladora); 

 Distribuição espacial da reserva reguladora por território municipal; e 

 Identificação de problemas localizados e balanço regional, quando necessário. 

Assim, foram determinadas as reservas e disponibilidades de água nos aquíferos e, em seguida, 

as reservas explotáveis que podem ser aproveitadas para abastecimento público. A metodologia 

adotada consistiu em calcular as reservas reguladoras (Rr), que correspondem à parcela do ciclo 

hidrológico que pode ser retirada, por meio de poços profundos, sem causar interferências 

significativas no aquífero como um todo. 

Rr = A x P x I em que: 

A = área de recarga do aquífero (m²); 

P = precipitação média anual na área (mm); 

I = taxa de infiltração (adimensional). 

 

Com o objetivo de garantir uma disponibilidade hídrica superficial em períodos de estiagem, 

quando as águas do escoamento dos rios (escoamento de base) não são utilizadas pela 

explotação dos poços tubulares, as reservas explotáveis foram estimadas em 25% (reserva 

ecológica) da reserva reguladora (recarga). A reserva explotável de cada aquífero foi distribuída 

proporcionalmente por território municipal, visando ao balanço hídrico local. 

A vazão explotável efetiva considerada para a análise do manancial subterrâneo foi calculada 

com base na vazão explotável (50% da reserva ativa), descontados os usos outorgados que se 

localizam nos limites territoriais dos municípios estudados. 

Com base no mapa geológico (CPRM, 2001) e estimativa do tipo de porosidade predominante, 

o Estado de Minas Gerais foi dividido em dois domínios: o Domínio Poroso e Domínio 

Fraturado. Grande parte do Estado é composta por aquíferos intergranulares (Domínio Poroso) 

associados a sedimentos não consolidados (Coberturas Cenozóicas) que cobrem o 

embasamento cristalino (Domínio Fraturado). 

Já para o Estado do Espírito Santo, para obtenção das disponibilidades hídricas subterrâneas, 

foram desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos: 



-18- 

Atualização dos dados, informações e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Produto 1 – Plano de Trabalho 

ENGECORPS 

1332-IBA-01-SA-RT-0001  

 

 Levantamento dos trabalhos existentes de interesse ao estudo de caracterização dos 

aquíferos; 

 Avaliação da reserva ativa (parcela do volume de água disponível); 

 Distribuição espacial da reserva ativa por território municipal; e 

 Identificação de problemas localizados e balanço regional, quando necessário. 

Foram, então, determinadas as reservas e disponibilidades de água nos aquíferos e, em 

seguida, as reservas explotáveis que podem ser aproveitadas para abastecimento público. A 

metodologia adotada consistiu em calcular as reservas ativas (Ra), que correspondem à parcela 

do ciclo hidrológico que pode ser retirada, por meio de poços profundos, sem causar 

interferências significativas no aquífero como um todo. 

Com o objetivo de garantir uma disponibilidade hídrica superficial em períodos de estiagem, 

quando as águas do escoamento dos rios (escoamento de base) não são utilizadas pela 

explotação dos poços tubulares, as reservas explotáveis foram estimadas em 50% da reserva 

ativa (recarga). A reserva explotável de cada aquífero foi distribuída proporcionalmente por 

território municipal, visando o balanço hídrico local. 

A vazão explotável efetiva considerada para a análise do manancial subterrâneo foi calculada 

com base na vazão explotável (50% da reserva ativa), descontados os usos outorgados que se 

localizam nos limites territoriais dos municípios estudados. 

Com base no mapa geológico (CPRM, 2001) e estimativa do tipo de porosidade predominante, 

o Estado do Espírito Santo foi dividido em dois domínios: o Domínio Poroso e Domínio 

Fraturado. O Estado caracteriza-se pela predominância de terrenos de baixa vocação 

hidrogeológica, aproximadamente, 75% de seu território são compostos de embasamento 

cristalino (Domínio Fraturado). Em termos de bacias sedimentares (Domínio Poroso), destacam-

se as bacias costeiras que exibem sedimentos cenozóicos da Formação Barreiras; além das 

coberturas cenozóicas de sedimentos marinhos recentes e aluviões. 

2.1.2.2 Sistemas de Produção de Água 

Os sistemas produtores de água existentes se diferenciam entre sistemas integrados, que 

atendem a mais de um município, e sistemas isolados, que abastecem apenas um município. 

Para representação dos sistemas produtores de água (existentes e planejados) de todas as 5.565 

sedes urbanas contempladas no Atlas Brasil, foram elaborados croquis padronizados.  

Nos croquis estão identificados os mananciais (superficiais e subterrâneos) e as principais 

unidades de produção (captação, estações elevatórias, adutoras e estações de tratamento de 

água), responsáveis pelo transporte e tratamento da água bruta captada no manancial até as 

sedes urbanas. 

Nos estudos desenvolvidos, foram consideradas as parcelas das demandas urbanas associadas a 

cada manancial e sistema produtor (ou trecho) correspondente, possibilitando a realização de 

balanços hídricos mais detalhados e a efetiva verificação da capacidade instalada frente às 

demandas. 
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Em Minas Gerais, a grande maioria das sedes municipais é atendida por sistemas isolados 

(96%), porém, os 4% restantes atendem a 31% da população do estado, devido principalmente 

ao atendimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte por este tipo de sistema. 

No Espírito Santo, há predominância dos sistemas isolados (83% das sedes urbanas) sobre os 

integrados (17%), sendo estes últimos, porém, responsáveis pelo atendimento da maioria da 

população (61%). 

2.1.3 Diagnóstico 

O diagnóstico da situação do abastecimento de água das sedes urbanas na área de abrangência 

do Atlas Brasil teve por objetivo básico verificar as condições do manancial e do sistema 

produtor para atender às demandas hídricas da população urbana para o ano de 2015, 

analisando: 

 O manancial utilizado (superficial e subterrâneo), em termos de sua disponibilidade 

hídrica e qualidade da água; e 

 A capacidade das unidades do sistema produtor, desde a captação de água bruta até o 

tratamento da água. 

Uma metodologia específica foi concebida para o diagnóstico, possibilitando uma avaliação da 

situação de vulnerabilidade dos sistemas que atendem às sedes urbanas tanto sob o ponto de 

vista do manancial utilizado quanto da situação do sistema produtor, a partir de indicadores e 

análises comparativas. 

Quando o manancial e o sistema produtor apresentaram condições de atendimento às 

demandas urbanas até o ano de 2015, a oferta de água para a sede municipal foi considerada 

satisfatória. Por outro lado, para as sedes municipais que apresentaram balanços entre oferta e 

demanda negativos, tanto em termos do manancial quanto do sistema produtor, foi 

identificada a necessidade de investimentos em obras para o aproveitamento de novos 

mananciais ou para adequação dos sistemas existentes. 

Como alternativa à realização das obras, foram previamente avaliadas ações de gestão, tais 

como gerenciamento de outorgas, controle de perdas e vazões de referência com garantias 

inferiores nos casos em que já existem critérios e práticas de gestão de recursos hídricos 

estabelecidos. 

Em Minas Gerais foram analisadas as 853 sedes municipais. Grande parte das sedes municipais 

do estado (44%) apresenta abastecimento satisfatório até o ano de 2015. Ainda assim, 56% dos 

municípios necessitam de investimentos para melhoria do abastecimento de água. Destes 

municípios, a maioria, 46%, necessita apenas da adequação do próprio sistema existente, 

enquanto os 10% restantes tem a necessidade da busca de um novo manancial, para garantia 

hídrica do sistema. 

No Espírito Santo foram analisadas todas as 78 sedes municipais. Verificou-se que 56% dos 

municípios do Espírito Santo apresentaram abastecimento satisfatório de água e o restante, 
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44%, necessitavam adequação do próprio sistema existente. No estado, não foi identificada 

necessidade da busca de um novo manancial para garantia hídrica do sistema. 

2.1.4 Planejamento de Obras 

As soluções para os problemas identificados na etapa de Diagnóstico tiveram por base o ano de 

2025 como horizonte de planejamento das intervenções e investimentos, considerando-se a 

implementação de intervenções de infraestrutura, ações para a gestão da demanda de água e a 

otimização do uso dos recursos hídricos como base referencial para as proposições. A 

indicação dos projetos passou pela análise de diferentes alternativas, cuja seleção levou em 

conta critérios técnicos, econômicos, ambientais e aspectos institucionais, destacando-se os 

seguintes: 

 A possibilidade de redução do nível de perdas no sistema de abastecimento de água foi 

verificada como alternativa ou condicionante à eventual necessidade de ampliação da 

produção. Além disso, para a manutenção dos mananciais atualmente utilizados, 

também foram avaliadas outras ações de gestão, tais como o gerenciamento de outorgas 

e a adoção de vazões de referência com menores garantias; 

 Como etapa prévia à proposição das alternativas, foi avaliado o planejamento 

preexistente ao nível federal, estadual e municipal, para identificação de obras já 

programadas ou em andamento, e de projetos e estudos setoriais. A partir dessa 

avaliação, foram adotadas as soluções disponíveis, incluindo a indicação de mananciais 

e a adequação ou ampliação de sistemas produtores de água, desde que atendessem 

aos déficits identificados pelo Atlas até o ano de 2025; 

 Na ausência de soluções preexistentes, foram propostas alternativas, tanto para escolha 

de mananciais como para implantação de sistemas produtores ou adequação da 

capacidade dos existentes. Adotaram-se como critérios a utilização de fontes com 

garantia de quantidade e qualidade de água; a priorização de obras de regularização 

existentes, com excedentes hídricos e a proposição de novas barragens quando da 

ausência de outra solução de maior viabilidade; 

 As novas soluções propostas foram concebidas com apoio das ferramentas do SIG Atlas, 

permitindo a realização de balanços hídricos e a estimativa de custos, com base em 

metodologia específica. Para as soluções preexistentes, foram adotados os seus 

respectivos custos, devidamente atualizados. Todas as soluções indicadas foram 

registradas em croquis padronizados, fazendo parte dos Relatórios de Identificação de 

Obras – RIOs. 

É importante destacar que, de forma a assegurar um processo de tomada de decisões 

participativo e consensual, as soluções indicadas no Atlas foram avaliadas em conjunto com os 

prestadores dos serviços de saneamento e órgãos gestores de recursos hídricos, incluindo desde 

obras em andamento e projetos preexistentes até concepções, anteprojetos e o planejamento 

de médio e longo prazo de cada Estado. 
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METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

A avaliação dos custos e orçamentos das intervenções propostas no âmbito do Atlas Brasil foi 

efetuada para todas as unidades componentes dos sistemas de produção de água. 

Nos casos onde já se dispunham de projetos existentes, os orçamentos foram adotados e 

atualizados de acordo com a Tabela SINAPI – Sistema de Preços, Custos e Índices, da Caixa 

Econômica Federal, referenciados na data-base de julho de 2008. 

Para as demais proposições, foram constituídas curvas paramétricas de custos, devidamente 

calibradas em função das especificidades regionais, tendo sido consultadas bases históricas, 

pesquisas, dados de fornecedores de equipamentos, tabelas de custos unitários (SINAPI, Tabela 

PINI), entre outros. Para as obras e empreendimentos de grande complexidade (por exemplo, 

barragens) foram adotados valores globais em cada caso. 

As curvas de custo produzidas para os sistemas de produção de água consideraram os valores 

de mercado a preços de venda final dos serviços e insumos, incluindo impostos e BDI de 

empresas. Foram também considerados na composição dos preços totais os custos de 

elaboração do projeto, terreno, desapropriação, gerenciamento de obras, outorgas e demais 

custos de procedimentos legais. 

No caso dos investimentos em coleta e tratamento de esgotos, foram adotados valores per 

capitas em função da população a ser beneficiada e do tipo de tratamento a ser empregado. 

2.1.5 Síntese dos Investimentos Previstos 

No Estado de Minas Gerais, o planejamento de obras previsto pelo Atlas Brasil para o horizonte 

de projeto no ano 2025 alcança investimentos de R$ 5,3 bilhões. Os investimentos previstos 

em obras para o aproveitamento de novos mananciais e para adequações de sistemas de 

produção de água totalizam 950 milhões de reais, beneficiando 402 municípios (47% do total) 

e uma população de 10,8 milhões de pessoas em 2015. 

Destes investimentos, merecem destaque os investimentos previstos referentes à adoção de 

novo manancial, que representam 25% do total. Apesar de estarem restritos a apenas 48 

municípios, possuem uma população bastante significativa. O restante dos investimentos 

previstos está destinado à adequação do sistema existente, com um total de 482 milhões para 

os sistemas isolados e 11 milhões para os sistemas integrados. 

Com relação às obras de esgotamento sanitário, foi dada prioridade para a proteção de 

mananciais que possuem captação para abastecimento humano. Os investimentos previstos 

visando à proteção dos mananciais atingem R$ 4,3 bilhões. 

No Estado do Espírito Santo, o planejamento de obras para o horizonte de projeto no ano 

2025 alcança investimentos de R$ 215,80 milhões. Os investimentos previstos em obras para o 

aproveitamento de novos mananciais e para adequações de sistemas de produção de água 

totalizam 83,8 milhões de reais, beneficiando 34 municípios (43% do total).  
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Com relação às obras de esgotamento sanitário, os investimentos previstos visando à proteção 

dos mananciais atingem quase R$ 132 milhões. São diversas sedes sem tratamento de esgoto. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL 

Os estudos propostos serão desenvolvidos tendo como marco conceitual a atuação do Atlas 

Brasil - Abastecimento Urbano de Água como fio condutor da integração entre a gestão dos 

usos múltiplos dos recursos hídricos do Brasil e o planejamento do setor de saneamento em 

cada estado inserido na sua área de abrangência. Essa atuação tem caráter estratégico, 

entendido como a visão do conjunto da problemática do abastecimento de água das sedes 

municipais contempladas no estudo, para um horizonte de longo prazo, que deve estar 

compatibilizada com as diretrizes dos Governos Estaduais. 

A presente atualização do Atlas Brasil no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Doce terá como 

pressuposto a integração dos seus resultados com os resultados dos Atlas anteriores, 

conformando uma base sólida e abrangente para subsidiar o planejamento dos estados 

envolvidos para o setor de saneamento. Assim sendo, solidifica-se o papel estratégico do Atlas 

Brasil, materializado na disponibilização de ferramentas de planejamento setoriais suportadas 

pela visão do todo, constituindo enfoque em que o conjunto se desdobra nas partes, podendo 

estas colocar em prática suas decisões com a segurança de que estarão perfeitamente 

compatibilizadas entre si. 

Também, norteará a elaboração dessa atualização, a incorporação de metodologias já validadas 

nos estudos precedentes, de métodos bem-sucedidos, ao mesmo tempo em que serão 

inseridas todas as adaptações que se mostrarem necessárias, em face das diferenças inter-

regionais, das particularidades das sub-bacias envolvidas e das dificuldades de acesso a 

informações pontuais. A consideração permanente de ações de gestão da demanda, da oferta 

de recursos hídricos e de proteção dos mananciais será outro conceito incorporado com a 

devida ênfase ao longo das etapas de trabalho, tendo em vista seus rebatimentos sobre as 

propostas de alternativas de obras que serão recomendadas, podendo resultar na otimização 

dessas mesmas propostas, quando possível. 

2.3 DIRIGISMO 

Os métodos de trabalho adotados pela ENGECORPS estão focados no dirigismo para as 

questões mais relevantes, evitando-se dispersão das equipes e atrasos do cronograma. Entre 

essas questões, destaca-se a coleta de dados, visando levantar e sistematizar, com a maior 

agilidade possível, temas tais como, a localização precisa das captações de água, sabendo-se o 

quanto essa informação é importante para o desenvolvimento dos trabalhos e o quanto a sua 

falta poderá se refletir em dificuldades para o desenvolvimento dos serviços. Em contrapartida, 

identificada a ausência de dados como este, a ENGECORPS irá sugerir rapidamente formas 

alternativas de obtenção da informação requerida, de modo a não obstaculizar o andamento 

dos estudos. 
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No mesmo sentido, a coleta de dados estará direcionada prioritariamente ao levantamento de 

estudos anteriores que sirvam como subsídio ao diagnóstico das disponibilidades hídricas 

superficiais e subterrâneas, tais como Planos Estaduais de Recursos Hídricos, Planos de Bacia 

Hidrográfica, Planos Municipais de Saneamento Básico, estudos de regionalização de vazões e 

mapeamentos hidrogeológicos quantiqualitativos. Esses estudos foram fundamentais para a 

elaboração dos Atlas anteriores, facilitando a identificação de disponibilidades hídricas 

superficiais e de potencialidades de aquíferos, e a avaliação e seleção de mananciais. 

O conhecimento prévio do planejamento dos estados para execução de obras de infraestrutura 

hídrica, incluindo projetos disponíveis em diferentes níveis de detalhamento é outro foco 

prioritário a ser dado pela ENGECORPS, subsidiando e orientando a etapa de propostas de 

alternativas de obras, e permitindo o seu cumprimento com maior agilidade e fiabilidade. 

Assim, priorizar-se-á a análise de projetos existentes no seu maior nível de detalhamento, 

quando disponíveis. 

A análise detalhada das propostas de obras previstas no âmbito do Atlas e de demais estudos 

utilizados como fontes de consulta, ao início dos trabalhos, também constituirá direcionamento 

básico da ENGECORPS, visando assimilar não somente as bases de informações disponíveis, 

como também as alternativas selecionadas, possibilitando antever as eventuais interrelações 

existentes com as propostas de obras que deverão ser indicadas. Verifica-se que a adoção de 

diretrizes e métodos de trabalho dirigidos aos reais objetivos de cada tema deverá facilitar o 

andamento dos estudos e a sua conclusão, evitando-se soluções de continuidade, superposição 

de tarefas e a necessidade de que serviços sejam refeitos ou adaptados em tempos 

incompatíveis com o andamento harmônico do cronograma do contrato. 
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3. SEGURANÇA HÍDRICA E VULNERABILIDADE DOS 

MANANCIAIS 

Visando manter uma coerência entre a primeira versão do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano 

de Água e a presente atualização com enfoque na Bacia do Rio Doce, foram resgatados os 

conceitos de Segurança Hídrica e Vulnerabilidade dos Mananciais utilizados na elaboração do 

Atlas Brasil (2010), acrescentando-se critérios específicos e relevantes à bacia em análise, sendo 

este a existência de barragens de rejeitos usadas nos processos de mineração, além de demais 

eventos críticos como cheias e secas, itens anteriormente não considerados no estudo. 

O acréscimo desse novo critério teve como embasamento o rompimento da Barragem de 

Fundão, em Mariana, evento que proporcionou uma crise no abastecimento de água em 

diversos municípios afetados. 

A seguir, encontram-se discriminados os conceitos e as metodologias a serem empregadas para 

análise dos mananciais e sistemas produtores. 

3.1 ANÁLISE DE MANANCIAIS NOS HORIZONTES CONSIDERADOS 

3.1.1 Mananciais Superficiais 

A análise de mananciais superficiais nos horizontes considerados será realizada mediante 

adoção da metodologia proposta e utilizada na elaboração do Atlas Brasil – Abastecimento 

Urbano de Água (2010), visando manter uma coerência entre as duas versões. Dessa forma, 

tratando-se de mananciais de superfície, com relação aos aspectos quantitativos, será 

calculada a disponibilidade hídrica superficial efetiva (DHSE) na seção de retirada de água para 

abastecimento urbano, comparando-a com a demanda da sede municipal a ser atendida (DD). 

A análise de criticidade do manancial quanto à quantidade será efetuada através do cálculo do 

indicador GAD
M
 – Grau de Atendimento da Demanda - Manancial, de acordo com a equação 

a seguir:  

GAD
M
 = (DD / DHSE) 

Sendo: 

 DHSE (Disponibilidade hídrica superficial efetiva) = DHS – QDU – Qexport + Qimport 

+ QRET – ∑ Outros Usos; 

 DHS (Disponibilidade hídrica superficial) = K * Qreferência; 

 K = função do tipo de captação e da necessidade de se ter a jusante da seção de 

retirada uma vazão ecológica (ou de restituição, ou de saneamento): no caso de vazões 

captadas a fio d´água, considerou-se um coeficiente de ajuste (K) igual a 0,85, 

sugerindo que a eficiência média na captação seja em torno de 85%. Já no caso das 

vazões regularizadas, o fator K=1,0, ou seja, 100% de eficiência. Esses valores foram 

estabelecidos no Atlas Brasil (2010), após análises de informações sobre os tipos de 

captação, realacionando-os com as eficiências observadas; 
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 Qreferência = Vazões naturais de referência em cada seção de captação (será adotado, 

como valor oficial, para o estudo do diagnóstico a Q
95%

 como vazão de referência; 

entretanto, vale mencionar que serão apresentadas as estimativas das diferentes vazões 

de referência – Q
95%

, Q
90%

 e Q
7,10

 para todos os pontos de captação, e os GADs serão 

calculados considerando todas as essas vazões). Salienta-se que para a determinação das 

vazões de referência serão analisados os dados a serem disponibilizados pela ANA, e, se 

houver, estudos hidrológicos mais atuais sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 

 QDU: Vazões correspondentes às demandas urbanas de água relativas as captações 

para abastecimento público de água situadas na bacia de drenagem à montante da 

captação; 

 Qexport: Retirada de vazão para atendimento de outra bacia; 

 Qimport: Aporte de vazão de outra bacia; 

 QRET = Vazões correspondentes à 80% das demandas urbanas de água relativas as 

sedes municipais situadas na bacia de drenagem à montante da captação, relativas as 

vazões de retorno dos esgotos domésticos. A porcentagem de 80% como vazão de 

retorno foi estabelecida no Atlas Brasil (2010), tendo como base referência bibiográficas, 

tratando-se de um valor nacionalmente adotado; 

 ∑ Outros Usos = ∑ das retiradas de água situadas na bacia de drenagem à montante da 

captação, excluindo os usos para abastecimento público de água, a serem fornecidas 

pela ANA; 

O diagnóstico quantitativo do manancial será feito tendo em conta as demandas projetadas 

para o ano 2025, e as alternativas de solução levarão em conta as demandas projetadas para o 

ano 2035. 

Inicialmente, conforme metodologia utilizada no Atlas Brasil (2010), será efetuada a 

distribuição de demandas por sistema produtor levando em conta a parcela do(s) município(s) 

atendido(s) pelo mesmo. Quando não for conhecido o percentual da demanda atendida pelo 

sistema produtor será assumido que a participação percentual da vazão explorada em relação 

ao total explorado refletirá a área de abrangência de cada sistema. 

A distribuição de demandas atendidas por um sistema produtor pelos mananciais que o mesmo 

utiliza levará em conta a parcela captada em cada manancial a partir das informações 

disponíveis. Quando não for conhecido o percentual da demanda atendida por cada 

manancial será assumido que a participação percentual da vazão captada de cada manancial 

em relação ao total captado refletirá essa proporcionalidade. 

Detalhamente, para realizar essa distribuição serão levantadas: 

 As vazões captadas em cada manancial, identificando a porcentagem correspondente a 

cada uma no total da vazão produzida na estação de tratamento de água para a qual é 

encaminhada a água bruta; 
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 As demandas totais de cada município, verificando as vazões recebidas de cada sistema 

produtor, avaliando-se a porcentagem que a mesma corresponde ao total demandado. 

Ou seja, a % de atendimento de determinado município em relação a cada sistema 

produtor será dada pela relação vazão proveniente do sitema produtor analisado sobre 

a demanda total municipal. 

Conforme metodologia adotada no Atlas Brasil (2010), aqui reproduzida, quando GAD
M
 ≤ 1, o 

manancial atualmente utilizado será considerado Satisfatório; quando GAD
M
 > 1, o manancial 

será considerado Vulnerável, requerendo estudo de alternativas técnicas para a busca de um 

novo manancial de abastecimento.  

Para a análise da qualidade da água do manancial, adotar-se-á a mesma metodologia 

analisada, proposta e utilizada no Atlas Brasil (2010), na qual se utilizam-se os parâmetros 

DBO
5
, fósforo total (P), nitrogênio amoniacal (NH

4
) e sólidos dissolvidos totais (SDT), sendo os 

dados obtidos de amostragens da água bruta no ponto de captação, disponíveis nos 

monitoramentos efetuados pelos produtores de água. Na falta desses dados, serão realizadas 

estimativas das concentrações dos parâmetros considerando a ocupação urbana da bacia de 

drenagem a montante da captação e a existência ou não de estações de tratamento de esgotos. 

Serão adotados limites de concentrações definidos no âmbito do Atlas Brasil (2010). 

Assim, conforme metodologia do Atlas Brasil (2010), quando a amostragem da qualidade da 

água for considerada representativa (sendo considerada representativa quando apresentar um 

mínimo de 04 amostras de cada parâmetro correspondente ao período de 12 meses mais 

recentes), será calculado o Grau de Atendimento aos Padrões – GAP, conforme equação a 

seguir: 

GAPp = X / L 

Sendo: 

 X = dado de qualidade do parâmetro p (média aritmética do parâmetro p no período 

de monitoramento); 

 L = limite padrão ou valor de referência adotado para o parâmetro p. 

Caso GAP ≤ 1, a qualidade atende ao padrão, para o parâmetro p. Sendo o GAP > 1, a 

qualidade não atende ao padrão, para o parâmetro p.  

Quando a amostragem não for considerada representativa, ou não houver dados de 

amostragens, outros dados serão utilizados para a determinação do Grau de Vulnerabilidade - 

GV, correspondente à relação entre o valor estimado para o parâmetro p de qualidade da 

água, partindo do cômputo das cargas remanescentes potenciais dos usos urbanos na bacia a 

montante da captação, com o limite padrão para o parâmetro. Ele é calculado pela relação 

abaixo, adotada no Atlas Brasil (2010), aqui reproduzida: 

GV = X / L 
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Sendo: 

 X (valor do parâmetro) = CPR/DHSE; 

 L = limite padrão ou valor de referência adotado para o parâmetro; 

 DHSE = disponibilidade hídrica superficial efetiva, já descrita previamente; 

 CPR (cargas potenciais remanescentes) = CPUU (carga potencial de usos urbanos) 

 – Carga Reduzida por Estações de Tratamento de Esgotos; 

 CPUU (carga potencial de usos urbanos) = considera, somente, a poluição decorrente 

da ocupação urbana, à montante da seção de captação de água bruta. Contribuições 

unitárias adotadas no Atlas Brasil (2010), e aqui reproduzidas: DBO = 50 g/hab.dia,  

P = 1,70 g/hab.dia, NH4 = 4,50 g/hab.dia, e SDT = 120 g/hab.dia; 

 Carga Reduzida por Estações de Tratamento de Esgotos = CPUU*IET*Eficiência de 

remoção do parâmetro p, considera o índice de tratamento do esgoto e as eficiências 

médias esperadas do tratamento;  

 IET (índice de esgoto tratado) = referido à população urbana dos municípios situados à 

montante da captação, considerando o percentual de coleta e o percentual de 

tratamento do esgoto coletado; 

 Eficiência de remoção do parâmetro p = percentual de redução a ser aplicado a cada 

carga potencial de poluição, calculada admitindo uma eficiência média esperada de 

tratamento igual a 75% na redução da DBO, 25% na redução do P, 20% na redução do 

NH4 e 75% na redução do SDT. 

Caso GV ≤ 1, a qualidade atende ao padrão, para o parâmetro p. Sendo o GV > 1, a 

qualidade não atende ao padrão, para o parâmetro p.  

Os indicadores (GAP e GV) serão calculados por parâmetro e a avaliação da qualidade da água 

será efetuada com base no parâmetro que apresentar a pior condição. Os limites de referência 

adotados nos Atlas anteriores, e aqui reproduzidos, foram: DBO
5
 = 10 mg/L; P

total
 = 0,1 mg/L; 

NH
4
 = 1,0 mg/L e SDT = 500 mg/L. Salienta-se que esses valores correspondem aos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 para corpos hídricos de Classe 3. 

A análise conjunta dos indicadores (GAP e GV) para o diagnóstico do manancial se dará da 

seguinte forma: 

 CONDIÇÃO 1: GAP < 1 e GV < 1 = Condição Satisfatória do manancial no local de 

captação; 

 CONDIÇÃO 2: GAP < 1 e GV > 1 = A qualidade da água é Satisfatória na captação 

devido a representatividade do monitoramento, mas alertar que existem riscos de 

poluição; 

 CONDIÇÃO 3: GAP > 1 e GV < 1 = Condição Vulnerável na captação com indicativo 

de presença de outros usos na bacia; 
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 CONDIÇÃO 4: GAP > 1 e GV > 1 = Condição Vulnerável na captação por poluição 

gerada a montante; 

 CONDIÇÃO 5: não há dados suficientes para cálculo do GAP, então considera-se 

apenas a vulnerabilidade da captação. 

o GV < 1: o manancial não está vulnerável na captação: condição Satisfatória; 

o GV > 1: o manancial está vulnerável na captação: condição Vulnerável. 

Essas análises não serão utilizadas como indicativo para abandono do manancial, e sim como 

sinalização do comprometimento do manancial pela poluição por esgotos domésticos, sendo 

utilizada como ferramenta para posterior proposição de estações de tratamento de esgotos e 

rede coletora nos municípios situados dentro da área de drenagem da captação. Vale 

mencionar que nessas análises também serão considerados os resultados provenientes do Atlas 

de Despoluição – Esgotamento Sanitário, em fase de conclusão pela ANA.  

Ainda relacionado à vulnerabilidade, o manancial também poderá ser avaliado quanto à 

presença de atividades potencialmente poluidoras em geral, enfatizando-se duas principais: 

barragem de rejeitos de mineração à montante do ponto de captação; demais atividades 

potencialmente poluidoras, cujos lançamentos dos efluentes tratados são lançados nos corpos 

hídricos à montante do ponto de captação.  

Dessa forma, a análise tem como enfoque a possível ocorrência de uma situação de caráter 

emergencial, aqui denominado de evento crítico, caracterizada por: 

 Rompimento da barragem de rejeitos, o que afetaria a qualidade da água do manancial 

de abastecimento, sendo que, neste caso, o simples rompimento acarretaria 

imediatamente alterações nos padrões da qualidade da água, impossibilitando, 

temporariamente, o uso do manancial afetado para abastecimento público de água; 

 Situação atípica e pontual de lançamentos de efluentes de atividades potencialmente 

poluidoras, sem o devido tratamento nos cursos d’água. Entende-se que nestes casos o 

lançamento dos efluentes ocorre em função de uma parada operacional dos sistemas 

de tratamento, ou falha nos mesmos, de modo que o efluente, sem tratamento, seja 

lançado ao corpo hídrico, acarretando em alterações na qualidade da água do 

manancial, podendo, inclusive, impossibilitar o uso da água para abastecimento, de 

forma temporária. 

Tendo em vista que cada uma dessas atividades possui um risco associado, independente das 

demais, cuja ocorrência de situação emergencial é suficiente para impactar o sistema de 

abastecimento de água, a análise do GVEC será realizada separadamente por atividade 

presente a montante do ponto de captação. Assim sendo, propõem-se duas metodologias, uma 

para o caso das barragens de rejeitos e outra para as demais atividades potencialmente 

poluidoras, melhor explicitadas a seguir. 
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Grau de Vulnerabilidade a Eventos Críticos – Barragem de Rejeitos (GEVC
BR

) 

Em se tratando de barragens de rejeitos de mineração a montante da captação, a simples 

presença das mesmas é fator suficiente para indicar que um evento crítico associado a elas, tal 

qual o rompimento da barragem, afetaria significativamente a qualidade da água do curso 

d’água, independentemente do porte do mesmo, bem como independe da distância entre a 

coordenada da barragem e a coordenada do ponto de captação. Esse fato pode ser 

corroborado pelo acidente ocorrido com a Barragem de Fundão, em Mariana, cuja mancha de 

contaminação atingiu todos os municípios próximos ao Rio Doce, desde o ponto do 

rompimento no Estado de Minas Gerais até a sua foz no Oceano Atlântico, no Estado do 

Espírito Santo. 

Assim sendo, propõe-se a adoção de um GEVC
BR

, no qual: Se GVEC
BR

 = 1, há presença de 

barragem de rejeitos a montante da captação do município, com eventual risco de 

rompimento, tornando-o Vulnerável a essa atividade; e se GVEC
BR

 = 0, não há barragem de 

rejeito à montante do manancial de abastecimento do município, de modo que o corpo 

hídrico, para este quesito, poderá ser considerado Não Vulnerável, valendo-se apenas da 

análise do padrão de qualidade da água em consequência da presença de esgotos domésticos, 

apresentado anteriormente, bem como da análise de demais eventos críticos, associados a 

outras atividades potencialmente poluidoras, apresentados em sequência. 

Grau de Vulnerabilidade a Eventos Críticos – Atividades Potencialmente Poluidoras (GEVC
APP

)  

No caso das demais atividades potencialmente poluidoras, o Grau de Vulnerabilidade a 

Eventos Críticos não depende somente da presença das mesmas, devendo-se ser avaliados 

outros parâmetros, a saber: potencial de poluição, porte do empreendimento, área de 

drenagem da bacia a partir do ponto de captação municipal e distância entre o 

empreendimento e o ponto de captação para abastecimento de água municipal. Esses fatores 

serão incorporados à análise mediante metodologia abaixo. 

 Potencial de Poluição da atividade 

Para definir o potencial de poluição serão utilizadas, prioritariamente, as classificações 

estabelecidas na Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003, a qual institui o Cadastro Técnico 

Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a 

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais, e na Lei nº 10.098, de 

15 de outubro de 2013, a qual institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTEES e a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental do Espírito Santo – TCFAES. Conforme ambas as leis, as 

atividades são classificadas como possuindo potencial de poluição Alto, Médio ou Pequeno, 

associado a um Pequeno porte, Médio porte e Grande porte. 

Assim, a associação do potencial de poluição indicados nas leis e o porte das atividades 

potencialmente poluidoras, resultará em (Quadro 3.1): 
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QUADRO 3.1 – CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DO POTENCIAL DE POLUIÇÃO ASSOCIADO ÀS 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS 

Potencial de Poluição 

Porte do Empreendimento 

Grande Porte Médio Porte Pequeno Porte 

Alto Alto Alto Médio 

Médio Alto Médio Médio 

Pequeno Médio Médio Pequeno 

 

Área de Drenagem da Bacia a partir do ponto de captação municipal 

Tendo em vista que o porte do curso d’água influencia na capacidade de diluição dos 

poluentes lançados no mesmo, estando ele associado à área da bacia de drenagem, propõe-se 

a utilização desta para a estimativa da capacidade de diluição. 

Assim sendo, após avaliação das áreas das ottobacias, e das consequentes áreas de drenagens, 

serão estabelecidas as seguintes faixas de classificação, considerando que quanto maior a área 

da bacia, maior o seu potencial de diluição dos poluentes, e, portanto, menor será o risco 

associado a eventuais eventos críticos. Tem-se: 

- Bacias com áreas entre 0 a X km²: Alto. Onde X corresponde ao maior valor de área de 

drenagem dentre as 25% menores bacias observadas; 

- Bacias com áreas superiores a Z Km²: Pequeno. Onde Z corresponde ao menor valor de área 

de drenagem dentre as 25% maiores bacias observadas; 

- Bacias com áreas entre X a Z Km²: Médio. 

Distância entre o empreendimento e o ponto de captação 

Neste caso, será considerado que quanto mais próximo estiver o empreendimento do ponto de 

captação, mais elevado será o risco associado, de modo que: 

- Distâncias entre 0 e 10 Km – Alto; 

- Distâncias de 10,1 a 30 Km – Médio; 

- Distâncias superiores a 30 Km - Pequeno. 

Salienta-se que essas faixas de valores são uma adoção inicial, devendo as mesmas ser revisadas 

quando obtidas as localizações das captações para abastecimento atuais, bem como as 

localizações das atividades potencialmente poluidoras, valendo-se de uma análise que torne os 

resultados significativos. 

A cada uma das classificações, Alto/Médio/Pequeno, será associado um valor corresponde, 

sendo este de 1, 0,5 e 0, respectivamente, mediante os quais serão calculadas as médias 

aritméticas, para cada atividade, resultando em valores entre 0 e 1, possibilitando a 

classificação do GVEC. Se GVEC
X
 ≥ 0,5, há presença de atividade potencialmente poluidora de 
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caráter significativo a montante da captação do município, com riscos inerentes associados, 

tornando-se Vulnerável; e se GVEC
X
 < 0,5, não há atividade potencialmente poluidora, com 

significativos riscos associados, a montante da captação municipal, de modo que o corpo 

hídrico, para este quesito, poderá ser considerado Não Vulnerável. 

A seguir, apresenta-se um exemplo ilustrativo do cálculo. 

Exemplo: O curso d’água X possui a montante da captação municipal duas atividades 

potencialmente poluidoras “A” e “B”: 

Características: O empreendimento A possui potencial de poluição Alto (segundo classificação 

das leis citadas anteriormente) e distância da captação de 11 Km; e o empreendimento B 

possui porte pequeno e dista 40 Km da captação. A área de drenagem da bacia é classificada 

como Médio. 

Parâmetro Empreendimento A  Empreendimento B 

Potencial de poluição Alto = 1 Pequeno = 0 

Área de Drenagem da Bacia Médio =0,5 Médio =0,5 

Distância Médio = 0,5 Pequeno = 0 

Média 0,67 0,2 

Neste exemplo, tem-se que os GVECs para cada uma das atividades correspondem a: GVEC
A
 

= 0,67, portanto para essa atividade o manancial é Vulnerável; e o GVEC
B
 = 0,2, de modo 

que para esta atividade o manancial é dado como Não Vulnerável.  

Salienta-se, novamente, que a presença de vulnerabilidade não deve ser utilizada como 

indicativo para abandono do manancial, mas sim para um alerta de que opções alternativas de 

abastecimento devem ser cogitadas, visando suprir temporariamente ou permanentemente o 

abastecimento de água em casos de eventos críticos. 

3.1.2 Mananciais Subterrâneos 

A análise de mananciais subterrâneos nos horizontes considerados será realizada mediante 

adoção da metodologia proposta e utilizada na elaboração do Atlas Brasil – Abastecimento 

Urbano de Água (2010), visando manter uma coerência entre as duas versões. Dessa forma, 

tratando-se de mananciais subterrâneos, com relação aos aspectos quantitativos, foi calculada a 

vazão explotável efetiva (VEE), comparando-a com a demanda da sede municipal a ser 

atendida (DD). A análise de criticidade do manancial quanto à quantidade será efetuada 

através do cálculo do indicador GAD
M
 – Grau de Atendimento da Demanda - Manancial, de 

acordo com a equação abaixo: 

GAD
M
 = (DD / VEE) 

Sendo: 

 VEE (Vazão explotável efetiva) = VE – QDU – Usos subterrâneos outorgados – usos 

subterrâneos não outorgados, se disponíveis; 
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 VE (Vazão explotável) = K * Reserva (Reguladora ou Ativa); 

 K = 0,25 para reserva reguladora e igual a 0,50 para reserva ativa. Os coeficientes K 

para reserva reguladora e reserva ativa foram foi estabelecidos no Atlas Brasil (2010), 

tendo como base referência bibiográficas, e estão aqui reproduzidos; 

 Reserva = parcela do aquífero subterrâneo situado dentro dos limites municipais; 

 QDU: vazões correspondentes às demandas urbanas de água relativas às demais 

captações subterrâneas para abastecimento público de água situadas na sede municipal; 

 Usos Outorgados =  das retiradas de água subterrânea situadas na sede do município, 

excluindo os usos para abastecimento público de água; 

 Usos não Outorgados =  das retiradas significativas de água subterrânea não 

outorgadas situadas na sede municipal, desde que disponíveis, excluindo os usos para 

abastecimento público de água.  

A revisão da vazão explotável consistirá na adoção de um valor superior para o K (0,25 ou 

0,50) sempre que o diagnóstico resultar Vulnerável e o aquífero explorado extrapolar os limites 

municipais. Nesse caso será avaliada a reserva nos municípios vizinhos para tomada de decisão 

sobre a pertinência ou não dessa revisão. 

Após essa revisão do “K” (Ação de gestão), se o GAD
M
 ≤ 1, o manancial subterrâneo será 

considerado Satisfatório; se não, quando GAD
M
 > 1, o manancial será considerado Vulnerável, 

insuficiência do aquífero, requerendo estudo de alternativas técnicas para a busca de um novo 

manancial de abastecimento.  

A análise de criticidade qualitativa dos mananciais subterrâneos será realizada conforme a 

metodologia consagrada no Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água (2010), a qual prevê 

que a avaliação seja efetuada apenas através de indicadores diretos de qualidade da água 

bruta, comparando-se os valores com os respectivos limites estabelecidos. Serão utilizados dois 

parâmetros de avaliação (nitrato e coliformes termotolerantes), cujos limites definidos foram 10 

mg/L e ausência em 100 mL, respectivamente. Para a avaliação de criticidade também será 

empregado o Grau de Atendimento aos Padrões – GAP como indicador de referência, onde o 

resultado do GAP ≤ 1 resultou no atendimento aos padrões e GAP > 1 com a qualidade não 

atendendo aos padrões anteriormente citados. 

O não atendimento de qualquer um dos limites indica que o poço ou bateria de poços deverá 

(ão) ser abandonado (s) para uso em abastecimento público de água. 

3.2 ANÁLISE DE SISTEMAS PRODUTORES NOS HORIZONTES CONSIDERADOS 

Conforme metodologia do Atlas Brasil (2010), aqui adotada, a capacidade atual do sistema 

produtor de água (CA) será considerada como o menor valor das capacidades das unidades 

componentes (captação, elevatória de água bruta, adução de água bruta, tratamento de água, 

elevatória de água tratada, e adução de água tratada). O grau de criticidade do sistema 
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produtor será verificado através do indicador GAD
S
 – Grau de Atendimento da Demanda - 

Sistema, segundo a equação abaixo: 

GAD
S
 = (DD / CA)  

Sendo: 

 DD =  das demandas urbanas de água associadas ao sistema produtor; 

 CA = Menor valor (Ccap; Celeb; Cadub; Ctra; Celet; Cadut); 

 Ccap = capacidade atual da captação (L/s); 

 Celeb = capacidade atual da estação elevatória de água bruta (L/s); 

 Cadub = capacidade atual de adução de água bruta (L/s); 

 Ctra = capacidade atual da estação de tratamento de água (L/s); 

 Celet = capacidade atual da estação elevatória de água tratada (L/s); 

 Cadut = capacidade atual de adução de água tratada (L/s). 

O diagnóstico quantitativo do sistema produtor será feito tendo em conta as demandas 

projetadas para o ano 2025, e as alternativas de solução levarão em conta as demandas 

projetadas para o ano 2035. 

A partir da distribuição de demandas por sistema produtor, já explicitado anteriormente, será feito 

o diagnóstico dos sistemas produtores que atendem a um determinado município ou conjunto de 

municípios. 

Quando GAD
S
 ≤ 1, o sistema produtor de água será considerado Satisfatório; quando GAD

S
 > 

1, o sistema produtor de água será considerado Vulnerável, requerendo estudo de alternativas 

técnicas visando ampliação do sistema.  

A análise qualitativa do sistema produtor será feita mediante a verificação da adequação da 

modalidade do processo de tratamento de água existente em face da qualidade da água bruta 

utilizada, sendo consideradas as seguintes modalidades: Simples Desinfecção; Tratamento 

Simplificado; e Tratamento Completo. Serão considerados os parâmetros “cor” e “turbidez”, 

obtidos com base em dados de monitoramento da qualidade da água bruta de amostras 

coletadas junto ao local da captação/ na entrada da estação de tratamento de água, adotando-

se procedimento análogo ao que será utilizado para análise do manancial. 

3.3 AÇÕES DE GESTÃO 

As ações de gestão constituem ferramentas que serão utilizadas nos casos em que o 

conhecimento prévio de particularidades locais indicar a necessidade de ajustes nos resultados 

da avaliação de criticidade.  

Serão adotados os seguintes procedimentos: 
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1) Aplicáveis a sistemas produtores e mananciais superficiais: 

 Programa de redução de perdas; 

 Redistribuição de vazão entre sistemas produtores e/ou entre mananciais; 

 Q de referência dos sistemas de gestão estadual. 

2) Aplicáveis a sistemas produtores e mananciais subterrâneos: 

 Programa de redução de perdas; 

 Redistribuição de vazão entre sistemas produtores e/ou entre mananciais; 

 Revisão de vazão explotável. 

A proposição de programa de redução de perdas deverá ser prioritariamente considerada 

como ação de gestão para solucionar criticidades próximas a 0%. Para esse ação, serão 

adotados índices máximos admissíveis de perdas na Bacia do Rio Doce, individualizando os 

valores por estados – Minas Gerais e Espírito Santo, conforme metodologia e cálculos a serem 

detalhados no Produto 2 – Estudo de Demandas e Oferta de Água.  

Além disso, em função dos resultados preliminares do diagnóstico, ajustes na distribuição de 

demandas poderão ser necessários para melhor representar a distribuição inicial adotada de 

forma a não penalizar pequenos mananciais, existindo outros de maior porte que poderão 

estar atendendo adequadamente. Essa redistribuição de demandas, assim como a proposição 

de programa de redução de perdas, consistirão em ações de gestão. 

A vazão de referência utilizada no Atlas é a Q
95%.

 No caso dos sistemas de gestão estadual, 

Minas Gerais e Espírito Santo, poderão ser utilizadas vazões de referências diferentes, tais quais 

a Q
7,10

 para oEstado de Minas Gerais e a Q
90% 

para o Espírito Santo. 
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4. ESTRUTURAÇÃO DAS ESTAPAS DE ESTUDO 

De acordo com as orientações expressas no Termo de Referência e conforme apresentado na 

proposta técnica da ENGECORPS, as etapas de elaboração da atualização do Atlas Brasil da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce foram estruturadas como indicado em sequência. 

Cada uma dessas etapas é constituída por atividades principais, desagregadas em tarefas 

específicas, para maior detalhamento dos procedimentos que serão adotados, visando à 

apresentação de um Plano de Trabalho completo e abrangente. Foram estabelecidas, tendo 

como meta atingir os seguintes resultados esperados pelo IBIO - AGB Doce: 

 Caracterização da vulnerabilidade dos mananciais atuais no que se refere à segurança 

qualitativa e quantitativa de água para abastecimento público; 

 Atualização e complementação da situação atual da oferta de água (disponibilidade hídrica 

dos mananciais e capacidade da infraestrutura existente) e avaliação da segurança hídrica 

dos mananciais e respectivos sistemas de produção de água, em termos do balanço hídrico, 

capacidade dos reservatórios de regularização e flexibilidade operacional, considerando as 

demandas atuais e projetadas para os anos de 2025 e 2035; 

 Avaliação do planejamento existente e realização de estudos de preconcepção de 

alternativas, de forma a indicar medidas estruturantes e/ou de gestão necessárias para 

conferir segurança hídrica ao abastecimento urbano de água da Bacia do Rio Doce no 

horizonte de 2035; 

 Avaliação do monitoramento qualiquantitativo dos mananciais da Bacia do Rio Doce e 

proposição de adequações da rede e ações institucionais que permitam o 

acompanhamento sistemático da situação do abastecimento pelos órgãos e entidades do 

SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

4.1 ETAPA I: PLANO DE TRABALHO 

A Etapa I corresponde à mobilização dos recursos físicos e humanos; à realização da reunião 

inicial de planejamento, à definição do calendário de reuniões e principalmente a confirmação 

e/ou complementação dos conceitos de segurança hídrica e vulnerabilidade.  

Foi efetuada uma reunião entre o pessoal envolvido no trabalho (Contratante – IBIO – AGB 

Doce, ANA e ENGECORPS), para apresentação dos integrantes da equipe técnica da 

ENGECORPS e de suas respectivas funções no desenvolvimento do trabalho. Além da 

apresentação da equipe, essa reunião teve os seguintes objetivos: (i) consolidar as premissas 

básicas para a elaboração da atualização do Atlas Brasil; (ii) definir os procedimentos para o 

fornecimento de dados pelos agentes envolvidos com a prestação dos serviços de saneamento 

municipais, bem como pelo IBIO e pela ANA; (iii) consolidação do cronograma do trabalho; 

(iv) discutir conceitos referentes à segurança hídrica e vulnerabilidade dos mananciais, e definir 

parâmetros a serem considerados na identificação das demandas. 
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O Produto 1 – Plano de Trabalho tem como conteúdo geral: relato da Reunião Inicial de 

Planejamento, mobilização de recursos, indicação da equipe, estabelecimento de calendário 

de reuniões, aprovação do cronograma, revisão da metodologia do trabalho, e definição de 

conceitos. 

A consecução dessa etapa ocorrerá em até 30 dias corridos a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 

4.2 ETAPA II: ESTUDO DE DEMANDAS E OFERTA DE ÁGUA 

A Etapa II compreenderá os trabalhos necessários para caracterização da situação atual das 

demandas a serem atendidas pelos sistemas e da oferta de água para abastecimento humano 

das sedes contempladas no estudo. A caracterização incluirá dados dos mananciais utilizados, 

aspecto quantitativo e qualitativo.  

O Produto 2 – Estudo de Demandas e Oferta de Água terá o seguinte conteúdo principal: 

 Projeção populacional para o horizonte do estudo; 

 Identificação de demandas para abastecimento urbano (anos 2015, 2025 e 2035);  

 Identificação da oferta de água disponível nos municípios da Bacia do Rio Doce, 

considerando os mananciais identificados segundo duas metodologias: dados primários, 

conforme informações obtidas nas visitas de campo; e dados secundários, segundo 

apontados na versão anterior do Atlas Brasil; 

 Levantamento de planejamentos existentes. 

Ressalta-se que durante a elaboração deste produto, as reuniões e visitas de campo estarão em 

andamento, de modo que a identificação da oferta de água disponível, mediante levantamento 

das informações dos mananciais atualmente utilizados, será realizada tanto com base nos 

dados obtidos em campo, junto às concessionárias, quanto com base em dados apontados no 

Atlas Brasil (2010), e em informações constantes nos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

tendo em vista que poderá haver municípios ainda não visitados até a conclusão do relatório. 

Após a finalização das visitas em campo, todas as informações serão consolidadas e atualizadas. 

As visitas serão comprovadas por meio de fotos e lista de presença a serem apresentadas como 

um Anexo do Produto 2 - Estudo de Demandas e Oferta de Água. 

A consecução dessa etapa dar-se-á até 90 dias corridos a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 

4.3 ETAPA III: DIAGNÓSTICO DA OFERTA HÍDRICA, DA INFRAESTRUTURA E DA GESTÃO 

OPERACIONAL DO SISTEMA 

A Etapa III abrangerá os trabalhos necessários para caracterização do sistema de produção de 

água das sedes contempladas no estudo, incluindo dados dos sistemas de produção de água: 
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unidades de captação de água bruta, estação elevatória e adução de água bruta, e estação de 

tratamento de água e eventualmente adução de água tratada. 

Serão visitados os sistemas de abastecimento de água dos municípios que possuem como 

operador de serviços autônomos, prefeituras e empresas privadas, além daqueles que foram 

atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco e/ou possuem população total superior a 

50.000 hab., conforme Anexo I – A do TDR. Nos municípios que não possuem a 

obrigatoriedade de ser realizada a visita in loco dos sistemas, a ENGECORPS irá buscar as 

informações em reuniões estratégicas com as operadoras e concessionárias prestadoras dos 

serviços de abastecimento público de água (COPASA e CESAN). 

As reuniões e visitas de campo realizadas serão comprovadas por meio de fotos e lista de 

presença, e apresentadas como um Anexo do Produto 3 - Diagnóstico da Oferta Hídrica, da 

Infraestrutura e da Gestão Operacional do Sistema.  

A consecução dessa etapa dar-se-á até 150 dias corridos a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 

4.4 ETAPA IV: PROPOSTA DE INTERVENÇÕES E CUSTOS 

A Etapa IV consiste na apresentação das propostas de intervenções e custos (Relatório de 

Identificação de Obras – RIO) e croquis atualizados dos sistemas existentes e dos sistemas 

propostos.  

As reuniões e visitas de campo realizadas também serão comprovadas por meio de fotos e lista 

de presença e apresentadas como um Anexo do Produto 4 – Proposta de Intervenções e 

Custos.  

A consecução dessa etapa dar-se-á até 210 dias corridos a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 

4.5 ETAPA V: PROPOSTA DE MELHORIA DO MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS 

ATUAIS E FUTUROS 

A Etapa V compreende a elaboração do Produto 5 – Proposta de Melhorias do Monitoramento 

dos Mananciais Atuais e Futuros, contendo a avaliação técnica, institucional e logística do 

monitoramento qualiquantitativo dos mananciais da Bacia do Rio Doce, considerando o 

estabelecimento, em curto e médio prazo, de um acompanhamento sistemático da situação do 

abastecimento de água pelos entes do SINGREH.  

Assim, será realizada uma identificação espacial dos pontos de monitoramento existentes, 

incluindo coordenadas e caracterização do monitoramento realizado, bem como serão 

propostas adequações/implantação de rede e de ações institucionais. 

A consecução dessa etapa dar-se-á até 240 dias corridos a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 



-38- 

Atualização dos dados, informações e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Produto 1 – Plano de Trabalho 

ENGECORPS 

1332-IBA-01-SA-RT-0001  

 

4.6 ETAPA VI: ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

Por fim, a Etapa VI abrange a consolidação de todas as etapas anteriores, culminando na 

elaboração do Relatório Final da atualização dos dados, informações e croquis do Atlas Brasil – 

Abastecimento Urbano de Água. 

A consecução dessa etapa dar-se-á até 270 dias corridos a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 
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5. LISTAGEM DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS 

As atividades principais a serem desenvolvidas para a elaboração da atualização das 

informações do Atlas Brasil para a Bacia do Rio Doce encontram-se apresentadas no Quadro 

3.1, ressalvando-se que várias outras subatividades inter-relacionadas, não listadas em função 

da grande variedade e extensão, necessariamente também estarão sendo executadas no 

transcorrer dos trabalhos. 

QUADRO 5.1 - LISTAGEM DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS INTEGRANTE DAS ETAPAS DE 

PLANEJAMENTO 

ETAPA/ ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

ETAPA I PLANO DE TRABALHO 

Atividade I.1 Mobilização dos Recursos Físicos e Humanos 

Atividade I.2 Reunião Inicial de Planejamento 

Atividade I.3 Definição do Calendário de Reuniões  

Atividade I.4 
Confirmação e/ou Complementação dos Conceitos: "Segurança hídrica e Vulnerabilidade dos 

Mananciais" 

Atividade I.5 Produto 1: Plano de Trabalho  

ETAPA II ESTUDO DE DEMANDAS E OFERTA DE ÁGUA 

Atividade II.1 Identificação de Demandas para Abastecimento Urbano – anos 2015, 2025 e 2035 

Atividade II.2 Coleta e Análise Integrada de Dados sobre Mananciais Atuais e de Uso Potencial Futuro 

Atividade II.3 Produto 2: Estudo de Demandas e Oferta de Água  

ETAPA III 
DIAGNÓSTICO DA OFERTA HÍDRICA, DA INFRAESTRUTURA E DA GESTÃO OPERACIONAL DO 

SISTEMA 

Atividade III.1 Coleta e Análise Integrada de Dados sobre Sistemas de Produção de Água 

Atividade III.2 Sistematização e Análise dos Dados 

Atividade III.3 Diagnóstico da Oferta Hídrica  

Atividade III.4 Diagnóstico da Infraestrutura  

Atividade III.5 Diagnóstico da Gestão Operacional do Sistema de Abastecimento de Água  

Atividade III.6 Entrega de Banco de Dados com os Dados Atualizados 

Atividade III.7 Produto 3: Diagnóstico da Oferta Hídrica, da Infraestrutura e da Gestão Operacional do Sistema 

ETAPA IV PROPOSTA DE INTERVENÇÕES E CUSTOS 

Atividade IV.1 Coleta de Documentos de Planejamento 

Atividade IV.2 Elaboração de Fichas RIO (Relatório de Identificação de Obras)  

Atividade IV.3 Atualização/elaboração dos Croquis dos Sistemas de Abastecimento de Água Existentes e Propostos  

Atividade IV.4 
Coleta e Análise Integrada de Estudos, Planos e Projetos sobre Aspectos Legais, Institucionais e de 

Gestão 

Atividade IV.5 Produto 4: Proposta de Intervenções e Custos 

ETAPA V PROPOSTA DE MELHORIA DO MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS ATUAIS E FUTUROS 

Atividade V.1 
Avaliação Técnica, Institucional e Logística do Monitoramento Qualiquantitativo dos Mananciais da 

Bacia do Rio Doce 

Atividade V.2 Proposição de Adequações/implantação de Rede e de Ações Institucionais 

Atividade V.3 Produto 5: Proposta de Melhoria do Monitoramento dos Mananciais Atuais e Futuros 

ETAPA VI ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

Atividade VI.1 Consolidação dos Produtos Anteriores 

Atividade VI.2 Planilhas com os Dados Levantados em Campo 

Atividade VI.3 Croquis dos Sistemas Atualizados  

Atividade VI.4 Produto 6: Relatório Final 
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6. FLUXOGRAMAS SIMPLIFICADOS DAS ETAPAS E DAS 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

A seguir, apresentam-se os fluxogramas das atividades principais, com indicação da duração e 

encadeamento das mesmas ao longo da duração do trabalho. Esses fluxogramas, representados 

pelas Figuras 6.1 a 6.7, permitem uma melhor visualização do desenvolvimento das etapas de 

planejamento, indicando o sequenciamento das atividades e as datas mais tarde de entrega dos 

produtos e da consecução dos trabalhos de cada etapa. 

Deve-se realçar que o objetivo principal do fluxograma está relacionado com esse 

encadeamento e com a inter-relação entre as atividades, demonstrando a sequência lógica de 

elaboração dos serviços. 

A indicação da duração das atividades, a partir da data zero, refere-se tão somente às datas de 

término das atividades e não às datas de início, tendo em vista que essas, por se tratar de 

etapas de serviços com execução de forma independente entre si, podem ocorrer 

antecipadamente, em benefício do adiantamento do cronograma físico de atividades. Mesmo 

que uma determinada etapa de serviços ainda não tenha sido finalizada pela natureza dos 

trabalhos, podem-se executar, antecipadamente, atividades da(s) etapa(s) subsequente(s), 

principalmente aqueles de longa duração. 
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Figura 6.1 –Fluxograma Geral  Simplificado das Etapas  
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Figura 6.2 -Fluxograma Simplificado das Atividades Principais da Etapa I  

  



-43- 

Atualização dos dados, informações e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Produto 1 – Plano de Trabalho 

ENGECORPS 

1332-IBA-01-SA-RT-0001  

 

 

Figura 6.3 -Fluxograma Simplificado das Atividades Principais da Etapa II  
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Figura 6.4 - Fluxograma Simplificado das Atividades Principais da Etapa III 
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Figura 6.5 - Fluxograma Simplificado das Atividades Principais da Etapa IV 
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Figura 6.6 - Fluxograma Simplificado das Atividades Principais da Etapa V 
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Figura 6.7 - Fluxograma Simplificado das Atividades Principais da Etapa VI 
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7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS 

A seguir, encontra-se apresentada a descrição detalhada das atividades principais, integrantes 

das etapas de elaboração do plano em que foram divididos os estudos. Estão descritos todos os 

aspectos relevantes das mesmas, necessários à perfeita compreensão do desenvolvimento dos 

serviços. 

7.1 ETAPA I – PLANO DE TRABALHO 

 Atividade I.1- Mobilização dos Recursos Físicos e Humanos 

Logo após a assinatura do contrato, a ENGECORPS tomou as providências necessárias para o 

desenvolvimento do processo executivo de elaboração dos serviços, tais como: mobilização da 

equipe, a preparação do escritório em termos de instalações e equipamentos, com vistas a 

promover, assim, agilidade e celeridade para o início efetivo dos serviços e a padronização de 

procedimentos em todas as fases do projeto. 

 Atividade I.2 – Reunião Inicial de Planejamento, Definição de Critérios de Trabalho com 

o IBIO - AGB Doce e Agendamento dos Contatos Técnicos para Coleta de Dados 

A Reunião Inicial de Planejamento entre as equipes do IBIO – AGB Doce, da Agência Nacional 

de Águas – ANA e da ENGECORPS foi realizada para convergir expectativas, em relação aos 

objetivos, critérios, princípios metodológicos e estratégias a serem seguidas ao longo dos 

trabalhos, visando o atendimento às demandas do IBIO – AGB Doce e para organização dos 

serviços e atividades em função dos produtos e prazos estabelecidos. 

O tema principal foi a discussão deste Plano de Trabalho para elaboração da atualização das 

informações do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água na Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce. Nessa reunião, ficaram definidas: a equipe técnica da ENGECORPS com as suas funções 

principais; a relação dos órgãos e os procedimentos para fornecimento dos dados pelas 

operadoras e concessionárias responsáveis pelos sistemas de produção de água e gestão de 

recursos hídricos; e a disponibilização de locais adequados para o desenvolvimento dos 

trabalhos. Também, foi apresentado o fluxograma e o cronograma de atividades principais, 

com os respectivos prazos de duração, bem como foram preestabelecidas as datas de reuniões 

e das visitas de campo. As informações sobre a reunião inicial estão contempladas no Capítulo 

1 deste Plano de Trabalho. 

Os registros de memória (síntese, fotografias, listas de presença e materiais de apresentação – 

power point) das reuniões realizadas serão incluídos nos relatórios a serem desenvolvidos em 

cada etapa de elaboração desta atualização do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água 

para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
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 Atividade I.3 - Definição do Calendário de Reuniões 

Ao longo da elaboração do estudo serão realizadas diversas reuniões entre a ENGECORPS e o 

IBIO – AGB Doce, visando discutir as principais questões relacionadas ao desenvolvimento do 

trabalho, dirimir dúvidas, firmas critérios e procedimentos, resolver pendências, propor 

encaminhamentos e tudo o mais que concorra para a transparência e fluidez das atividades. 

Para isso, foi proposto um calendário de reuniões técnicas junto ao IBIO, bem como junto às 

operadoras e concessionárias responsáveis pelos sistemas de produção de água e gestão de 

recursos hídricos na área de abrangência do estudo, a ser corroborado entre as partes na 

Reunião Inicial de Planejamento, de modo que todos os eventos sejam agendados com 

antecedência. O Calendário de Reuniões sugerido encontra-se apresentado no Quadro 1.1 do 

Capítulo 1 do presente Plano de Trabalho. 

Salienta-se que o estabelecimento da programação das reuniões técnicas é de suma 

importância no contexto dos estudos, visto trata-se de tarefa que resultará na principal base de 

informações para dar suporte às etapas subsequentes, uma vez considerando a extensão da 

área abrangida pela Bacia do Rio Doce e a quantidade de municípios e entidades que terão 

que ser visitadas. 

 Atividade I.4 – Confirmação e/ou Complementação dos Conceitos Expostos no TdR 

sobre “Segurança Hídrica e Vulnerabilidade dos Mananciais” 

A presente atividade previu a discussão dos conceitos de segurança hídrica e a vulnerabilidade 

dos mananciais, já expostos no TdR, de modo que fossem analisadas as questões de vazão de 

referência, a utilização ou não de reservação, de proposição de sistemas emergenciais, e/ou 

com flexibilidade para atendimento de falhas, exposição dos mananciais a riscos relativos à 

ocupação humana, além dos riscos naturais associados a secas e cheias. 

Os resultados provenientes dessa discussão encontram-se apresentados no Capítulo 3 do 

presente Plano de Trabalho. 

A seguir apresentam-se os conceitos exposto no TdR: 

 Segurança Hídrica: considera-se que um sistema de abastecimento de água goza de 

segurança hídrica se dispuser de: manancial com alta disponibilidade hídrica em relação 

à demanda, cuja relação entre a demanda e a disponibilidade hídrica (Q
7,10

, Q
90% 

ou 

Q
95%

) não ultrapasse o valor de 70% ou não disponha de reservação justificada pela alta 

variabilidade intranual e interanual de vazão; sistema emergencial em manancial 

alternativo com capacidade de no mínimo 30% da demanda do sistema, no caso de 

sedes municipais com mais de 15 mil habitantes ou no caso de sedes municipais que 

tenham a montante da captação indícios de risco a alterações substanciais da qualidade 

da água bruta (considera-se alterações substanciais de qualidade da água aquelas que 

impedem que o sistema de tratamento existente promova a potabilização da água como 

ocorre em situações normais de operação); sistema de abastecimento de água com 
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flexibilidade tal que, dispondo de mais de um manancial, cada um dos mananciais (em 

separado) possa atender em situação de falha pelo menos 60% da população. 

 Vulnerabilidade dos mananciais superficiais e subterrâneos: Avaliação da exposição dos 

mananciais a riscos relativos à ocupação humana (lançamentos de carga poluidora, 

existência de barragens usadas por processos de mineração, usos relevantes a montante, 

etc.), além dos riscos naturais associados a secas e cheias. 

 Atividade I.5 – Relatório 1: Plano de Trabalho 

Após a reunião inicial de planejamento do estudo com o IBIO – AGB Doce e com a ANA foi 

detalhado e consolidado este Plano de Trabalho, que passará a ser o documento norteador 

para a elaboração dos serviços, contendo definições de caráter gerencial, descrição das 

atividades, sua estrutura hierárquica e fluxograma, cronogramas e também definição da equipe 

da ENGECORPS. Este documento contém a programação da entrega dos relatórios técnicos, 

das datas das reuniões técnicas a serem realizadas, bem como as datas previstas para as visitas 

de campo. 

O relatório contém o registro das eventuais revisões e complementações em relação aos 

aspectos discutidos e consolidados na reunião inicial, bem como dos critérios de projeto 

acordados. Como citado anteriormente, as informações sobre a reunião inicial estão 

contempladas no Capítulo 1 deste Plano de Trabalho. Por fim, foram abordados, ainda, os 

aspectos relativos ao acompanhamento dos trabalhos por parte do IBIO - AGB Doce e da 

fiscalização dos mesmos. 

7.2 ETAPA II – ESTUDO DE DEMANDAS E OFERTA DE ÁGUA 

 Atividade II.1 - Identificação de Demandas para Abastecimento Urbano – anos 2015, 

2025 e 2035 

A definição de área urbana será considerada conforme classificação do IBGE, sendo que com 

base em dados populacionais do IBGE serão realizadas projeções das populações urbanas para 

os anos de 2015, 2025 e 2035, devendo ser apresentada a metodologia utilizada.  

As demandas de água por sede municipal serão aquelas resultantes do produto da população 

urbana pelas demandas per capita da base de dados de usos consuntivos da ANA, 

considerando os “índices máximos admissíveis de perdas para cada sede municipal”, 

considerando dados disponíveis no SNIS – Ano 2015. Além disso, serão avaliadas, em conjunto 

com os responsáveis pelos sistemas de abastecimento, as demandas associadas a outras 

atividades e supridas pelos sistemas, como indústria, comércio, etc. 

Para esse levantamento, serão verificadas diversas fontes de informações, visando uma melhor 

caracterização dos valores a serem adotados, destacando-se a consulta ao banco de outorgas 

atualizado da ANA e demais órgãos estaduais, dados constantes no SNIS (em especial os 

índices de perdas na distribuição), informações atualizadas provenientes das operadoras dos 

sistemas de abastecimento de água, os Planos Municipais de Saneamento Básico, além de 
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informações constantes no banco de dados da ANA, atualizado conforme discutido na Reunião 

Inicial de Planejamento. 

Neste contexto, tem-se que o índice de perdas para a estimativa de demandas será obtido 

mediante a seguinte metodologia: 

 Será calculada uma média do índice de perdas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce por 

cada Unidade da Federação – Minas Gerais e Espírito Santo. A média será calculada 

com os dados disponibilizados no SNIS 2015, avaliando-se, também, os Planos 

Municipais de Saneamento Básico, no caso de município sem valores indicados no SNIS 

ou com indicação de valores irreais (inferiores a 15%); 

 Para as sedes municipais com perdas abaixo de 15% será utilizado um índice de 10% a 

15%. Adotar-se-á 15%, por ser um valor comumente utilizado em nível nacional, bem 

como experiências internacionais de países como Alemanha e Japão, indicarem que 

índices inferiores a 15% são de difícil obtenção e fogem à realidade; 

 Para as sedes municipais com índice de perdas maior que 15% e menor do que a média 

da bacia (do respectivo estado) será adotado o índice de perdas próprio da sede (SNIS 

ou Plano Municipal de Saneamento Básico); 

 Para as sedes municipais com índice de perdas superior à média da bacia será adotado 

o valora da média da bacia (da respectiva Unidade da Federação); 

 Para as sedes municipais sem índice de perdas será adotado como máximo o índice de 

perdas média da bacia (da respectiva Unidade da Federação). 

 Atividade II.2 - Coleta e Análise Integrada de Dados sobre Mananciais Atuais e de Uso 

Potencial Futuro 

A coleta de dados será feita mediante as seguintes etapas metodológicas: 

 Identificação das Fontes de Consulta e Dados Disponíveis: será feita uma avaliação 

criteriosa para definição dos tipos de dados que serão passíveis de serem obtidos junto 

às concessionárias e serviços autônomos, de forma que seja otimizado o processo de 

levantamento das informações; 

 Preparação de Tabelas Auxiliares e Questionários: a fase seguinte da identificação das 

fontes é a preparação de tabelas auxiliares, lista de conferência ("checklist") e Formulário 

com seu preenchimento prévio para auxiliar as consultas nos Estados e municípios; 

 Treinamento das equipes visando agilizar e otimizar os trabalhos e evitando-se ao 

máximo eventuais retrabalhos; 

 Visitas aos Estados: após os contatos iniciais realizados pelo IBIO - AGB Doce, as 

equipes técnicas deste e da ENGECORPS realizarão as visitas para apresentação dos 

objetivos da atualização do Atlas, solicitação dos dados necessários para 

desenvolvimento dos trabalhos e estabelecimento de parceria entre os interlocutores;  
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 Visitas aos Municípios: através de contatos prévios, serão coletadas informações 

específicas que facilitem a realização dos trabalhos de campo; na sequência, será 

enviado o formulário acompanhado pela carta de apresentação do IBIO - AGB Doce. 

No caso das operadoras de serviços de abastecimento de água municipais (Prefeituras ou 

Serviços Autônomos de Água e Esgotos), os dados coletados serão obtidos diretamente nos 

municípios. Para as sedes cujas operadoras sejam concessionárias estaduais, os dados 

sistematizados serão obtidos em reuniões técnicas com representantes dessas instituições 

(COPASA e CESAN). 

As informações que envolvem a quantidade e qualidade de água serão obtidas com base em 

dados secundários, disponibilizados pelos operadores dos sistemas e fontes oficiais. Nos 

sistemas de abastecimento de água que serão visitados in loco, conforme Anexo I A do TDR, os 

mananciais serão verificados em campo. 

A ENGECORPS irá organizar todas as informações reunidas nessa atividade em planilhas, de 

maneira a possibilitar a incorporação dos dados ao Banco de Dados Espacial existente. Além 

disso, será realizado registro fotográfico dos mananciais e obtenção de coordenadas por meio 

de GPS (captação, estação de tratamento e demais unidades relevantes para a análise dos 

sistemas produtores). 

Para os mananciais atuais serão coletados os seguintes dados:  

a) Informações hidrológicas: disponibilidade hídrica atual (Q
7,10

, Q
90%

 e Q
95%

)para subsidiar a 

caracterização da oferta de água bruta (superficial ou subterrânea) em cada ponto de 

captação, levando em conta novos estudos existentes na bacia; caracterização dos 

reservatórios existentes utilizados como mananciais ou localizados à montante dos pontos 

de captação, finalidades de uso, volume útil de acumulação e curva de regularização, regras 

de operação e curva cota x área x volume; levantamento de estudos recentes sobre a 

disponibilidade hídrica e a qualidade da água na bacia. 

A ENGECORPS irá solicitar à instituição uma cópia do material disponível (preferencialmente 

em meio digital); caso isso não seja possível, serão anotados o(s) título(s), datas e autores dos 

estudos de interesse. 

b) Dados de usos a montante: corresponde ao mapeamento de usos a montante que possam 

constituir impactos à qualidade ou à quantidade de água captada. Para isso serão 

consultados os “Cadastros de atividades potencialmente poluidoras” junto aos órgãos 

ambientais competentes. O mapeamento irá incluir a indicação de quaisquer outros 

problemas ou conflitos – já instalados ou potenciais – envolvendo direta ou indiretamente 

os mananciais em uso, com classificação quanto à natureza, extensão, gravidade e possíveis 

encaminhamentos. 

A princípio, serão levantados dados atualizados de outorgas a montante dos pontos de 

captação superficial, com a indicação de suas coordenadas geográficas, finalidades de uso e 

vazão de retirada. No caso das captações a partir de fonte subterrânea, serão levantados dados 
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atualizados de outorgas de águas subterrâneas no entorno (raio/distância de 500 metros) dos 

pontos de captação, com indicação das respectivas coordenadas geográficas, finalidades de uso 

e vazão de retirada. 

c) Uso e ocupação do solo na microbacia de captação: a ENGECORPS irá apresentar o mapa 

de uso e ocupação do solo das microbacias onde ocorre a captação de água, visando 

subsidiar ações hidroambientais para a melhoria na quantidade e qualidade de água, que 

consequentemente propiciam segurança hídrica aos sistemas. Tais mapas informarão, além 

do uso e ocupação do solo, a área de drenagem da microbacia, bem como indicarão a 

localização de aglomerados urbanos e rurais. Este mapeamento será uma importante 

ferramenta para direcionar ações hidroambientais, através de projetos pontuais, como 

revitalização de nascentes, proteção de mananciais, recuperação de áreas degradadas, 

dentre outras. 

d) Monitoramento: compreenderá descrição sucinta de sistema de monitoramento 

quantitativo e/ou qualitativo existente na bacia contribuinte ao ponto de captação ou no 

aquífero utilizado, com indicação da localização de pontos de monitoramento, parâmetros 

medidos, periodicidade, etc. 

e) Eventos críticos e conflitos: envolverá levantamento de histórico de eventos críticos 

extremos (secas ou cheias) com rebatimento sobre o abastecimento de água, periodicidade, 

duração média, soluções aplicadas, etc. e de histórico de problemas ambientais e 

operacionais com reflexo sobre a disponibilidade quantitativa e qualitativa de água para 

abastecimento, com a indicação de medidas de proteção ambiental já tomadas ou que 

necessitem ser tomadas, localização e custos das medidas. 

Para os mananciais com potencial de uso futuro, além dos dados mencionados nos itens “a” e 

“c”, serão levantados os seguintes aspectos:  

 Caracterização sanitária a partir de dados secundários nos mananciais propostos; 

 Avaliação da composição físico-química e biológica da água relativamente às exigências 

de sua tratabilidade para fins potáveis, com base em dados secundários; 

 Necessidades de monitoramento e vigilância quanto à qualidade da água bruta; 

 Avaliação preliminar de riscos envolvendo o uso desses mananciais (hidrológicos, 

ambientais) para as condições de operação previstas; 

 Compatibilização com planos existentes e recomendações. 

A análise dos dados coletados servirá de base para que a ENGECORPS realize: a) uma 

avaliação objetiva sobre a vulnerabilidade dos mananciais superficiais e subterrâneos (existentes 

e futuros) em relação à ocupação humana, além dos riscos associados a secas e cheias; b) uma 

análise dos impactos sobre as captações para abastecimento público de água e c) indicação de 

medidas que possam mitigar esse impacto. 
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Além disso, pretende-se identificar os mananciais potenciais que sejam mais adequados e que 

constituam uma solução para as necessidades de suprimento de água das áreas objeto de 

interesse, segundo os horizontes de planejamento definidos e priorizando-se aqueles 

mananciais localizados mais próximos dos núcleos de demanda hídrica. 

 Atividade II.3 - Relatório 2: Estudo de Demandas e Oferta de Água  

O Produto 2 compreenderá a caracterização da situação atual das demandas (ano 2015) a 

serem atendidas pelos sistemas e da oferta de água para abastecimento humano das sedes 

contempladas no estudo. A caracterização incluirá dados dos mananciais utilizados, tanto sob o 

aspecto quantitativo como qualitativo. 

A princípio, serão consideradas as disponibilidades hídricas superficiais (DHS) e subterrâneas já 

calculadas no Atlas Brasil para os mananciais utilizados à época e para os mananciais 

considerados para atendimento das demandas futuras em função das análises de criticidade 

efetuadas à época. A abordagem metodológica para as estimativas associadas a novos 

mananciais em utilização e para a proposição de mananciais para atender ao acréscimo de 

demandas e/ou para a proposição de mananciais alternativos estará em concordância com o 

Atlas Brasil. 

Com base nos resultados das análises realizadas para os mananciais, será estruturado um 

quadro-síntese da oferta atual de água para todas as sedes municipais, ilustrado por mapa 

específico para cada Unidade de Gestão dos Recursos Hídricos (UGRH). As informações 

produzidas nas Atividades II.1 e II.2 serão sistematizadas na forma necessária para alimentação 

do Banco de Dados Geográfico de modo a possibilitar a geração de dados sobre a oferta de 

água (quantidade e qualidade). 

7.3 ETAPA III – DIAGNÓSTICO DA OFERTA HÍDRICA, DA INFRAESTRUTURA E DA GESTÃO 

OPERACIONAL DO SISTEMA 

A avaliação de criticidade de mananciais e de sistemas produtores será efetuada com auxílio de 

ferramentas computacionais de otimização, juntamente com o uso de cruzamentos espaciais, 

sempre que necessário, tendo como base as Ottobacias. 

Neste sentido, a familiaridade dos técnicos com os procedimentos computacionais será 

fundamental para a agilização e garantia de alcance dos resultados pretendidos. Ressalta-se que 

o acompanhamento do processo de desenvolvimentos e de implementação de melhorias 

agregadas ao Banco de Dados anterior, proporcionou à equipe da Engecorps o entendimento 

das características e da forma das informações a serem cadastradas, dos procedimentos de 

cadastramento, do cruzamento espacial das informações georreferenciadas, de modo a garantir 

agilidade e eficiência nestas atividades, evitando-se, assim, retrabalhos que poderão 

comprometer o cronograma geral dos produtos previstos. Certamente essa experiência será útil 

na etapa de elaboração do Diagnóstico da Oferta Hídrica, da Infraestrutura e da Gestão 

Operacional do Sistema, envolvendo as atividades listadas a seguir. 
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 Atividade III.1 – Coleta e Análise Integrada de Dados sobre Sistemas de Produção de 

Água 

Os dados sobre a infraestrutura do sistema de produção de água serão coletados para uma 

análise integrada, observando-se ampliações, adequações e incorporações de novos mananciais 

ao sistema que tenham ocorrido após a elaboração do Atlas Brasil 2010. Para tanto, deverão 

ser considerados os estudos já realizados, bem como avaliações dos sistemas in loco das 

seguintes unidades: 

 Captação de água e elevatórias de água bruta: coordenadas geográficas, denominação 

do corpo hídrico, tipo e bacia e microbacia a que pertence; características e capacidade 

instalada das unidades de captação de água (superficial e subterrânea); característica de 

medidor de vazão: localização, tipo e tamanho do medidor. 

 Adutoras de água bruta e de água tratada (quando pertinente): características da 

tubulação de transporte da água: diâmetro, extensão, tempo de uso e material; 

 Estação de tratamento de água: características da estação de tratamento de água: 

processo de tratamento, capacidade da ETA em termos de vazão; etc. 

 Outras informações: dados operacionais dos sistemas de produção de água e 

representação esquemática em croquis (urbano, rurais e sistemas integrados 

identificados). Os croquis constantes na base de dados atual do Atlas Brasil foram 

disponibilizados pelo IBIO - AGB Doce para atualizações de informações. Nesse caso os 

croquis não serão refeitos, apenas atualizados.  

 Atividade III.2 – Sistematização e Análise dos Dados 

Com base nos dados coletados e analisados, especialmente quanto à sua suficiência, 

consistência e qualidade, a ENGECORPS irá promover uma sistematização dos dados em 

planilhas Excel, cujo modelo será previamente validado pelo IBIO - AGB Doce. Esses dados 

serão passíveis de incorporação ao Banco de Dados Espacial existente. 

 Atividade III.3 – Diagnóstico da Oferta Hídrica 

A partir da análise integrada dos dados, a ENGECORPS irá avaliar as condições de 

abastecimento de água das sedes municipais inseridas na bacia para 2025, levando em conta a 

vulnerabilidade quantitativa e qualitativa dos mananciais. O diagnóstico da oferta hídrica 

refletirá a comparação oferta x demanda, e a avaliação da vulnerabilidade quantitativa e 

qualitativa do manancial. 

Tratando-se de mananciais de superfície, com relação aos aspectos quantitativos, será calculada 

a disponibilidade hídrica superficial efetiva (DHSE) na seção de retirada de água para 

abastecimento urbano, comparando-a com a demanda da sede municipal a ser atendida (DD). 

A análise de criticidade do manancial quanto à quantidade será efetuada através do cálculo do 

indicador GAD
M
 – Grau de Atendimento da Demanda - Manancial, adotando-se a mesma 

metodologia do Atlas Brasil. 
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Inicialmente, deverá ser feita a distribuição de demandas por sistema produtor levando em 

conta a parcela do(s) município(s) atendido(s) pelo mesmo. Quando não for conhecido o 

percentual da demanda atendida pelo sistema produtor será assumido que a participação 

percentual da vazão explorada em relação ao total explorado refletirá a área de abrangência de 

cada sistema.  

A distribuição de demandas atendidas por um sistema produtor pelos mananciais que o mesmo 

utiliza levará em conta a parcela captada em cada manancial a partir das informações 

disponíveis. Quando não for conhecido o percentual da demanda atendida por cada 

manancial, será assumido que a participação percentual da vazão captada de cada manancial 

em relação ao total captado refletirá essa proporcionalidade. 

Detalhamente, para realizar essa distribuição serão levantadas: 

 As vazões captadas em cada manancial, identificando a porcentagem correspondente a 

cada uma no total da vazão produzida na estação de tratamento de água para a qual é 

encaminhada a água bruta; 

 As demandas totais de cada município, verificando as vazões recebidas de cada sistema 

produtor, avaliando-se a porcentagem que a mesma corresponde ao total demandado. 

Ou seja, a % de atendimento de determinado município em relação a cada sistema 

produtor será dada pela relação vazão proveniente do sitema produtor analisado sobre 

a demanda total municipal. 

Para a análise da qualidade da água, quando a amostragem for considerada representativa será 

calculado o Grau de Atendimento aos Padrões – GAP. Caso GAP ≤ 1, a qualidade atende ao 

padrão, para o parâmetro p. Sendo o GAP > 1, a qualidade não atende ao padrão para o 

parâmetro p. Quando a amostragem não for considerada representativa, os dados coletados 

serão utilizados para a determinação do Grau de Vulnerabilidade – GV, a ser calculado por 

estimativas de concentrações, considerando a ocupação urbana na bacia de drenagem a 

montante da captação e a existência ou não de estações de tratamento de esgotos.  

Os indicadores (GAP e GV) serão calculados por parâmetro e a avaliação da qualidade da água 

será efetuada com base no parâmetro que apresentar a pior condição. Os limites de referência 

adotados no Atlas Brasil, e aqui representados, foram: DBO
5
 = 10 mg/L; P

total
 = 0,1 mg/L; NH

4
 

= 1,0 mg/L e SDT = 500 mg/L. Salienta-se que esses valores correspondem aos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 para corpos hídricos de Classe 3. 

Conforme adotado no Atlas Brasil (2010), e aqui corroborado, tratando-se de mananciais 

subterrâneos, com relação aos aspectos quantitativos, foi calculada a vazão explotável efetiva 

(VEE), comparando-a com a demanda da sede municipal a ser atendida (DD). A análise de 

criticidade do manancial quanto à quantidade será efetuada através do cálculo do indicador 

GAD
M
 – Grau de Atendimento da Demanda – Manancial. 
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Se GAD
M
 ≤ 1, o manancial subterrâneo será considerado Satisfatório; se não, quando GAD

M
 > 

1, o manancial será considerado Vulnerável, insuficiência do aquífero, requerendo estudo de 

alternativas técnicas para a busca de um novo manancial de abastecimento.  

A análise de criticidade qualitativa dos mananciais subterrâneos será realizada conforme a 

metodologia consagrada no Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água (2010), a qual prevê 

que a avaliação seja efetuada apenas através de indicadores diretos de qualidade da água 

bruta, comparando-se os valores com os respectivos limites estabelecidos. Serão utilizados dois 

parâmetros de avaliação (nitrato e coliformes fecais totais), cujos limites definidos foram 10 

mg/L e ausência em 100 mL, respectivamente. Para a avaliação de criticidade também será 

empregado o Grau de Atendimento aos Padrões – GAP como indicador de referência; sendo 

GAP ≤ 1, estarão atendidos os padrões; sendo GAP > 1, não terão sido atendidos os padrões 

retrocitados. O não atendimento de qualquer um dos limites indica que o poço ou bateria de 

poços deverá (ão) ser abandonado (s) para uso em abastecimento público de água. 

 Atividade III.4 – Diagnóstico da Infraestrutura 

A partir da análise integrada dos dados, a ENGECORPS irá avaliar a insuficiência de 

infraestrutura de produção de água, tendo sempre como foco os requisitos de segurança 

hídrica e a flexibilidade operacional, considerando as demandas projetadas para o ano de 

2025. O diagnóstico da infraestrutura refletirá a comparação demanda x capacidade nominal 

de cada unidade do sistema de abastecimento de água e a avaliação da segurança hídrica. 

A capacidade atual do sistema produtor de água (CA) será considerada como o menor valor 

das capacidades das unidades componentes (captação, elevatória de água bruta e tratada, 

adução de água bruta e água tratada – quando pertinente - e tratamento de água). O grau de 

criticidade do sistema produtor será verificado através do indicador GAD
S
 – Grau de 

Atendimento da Demanda - Sistema, conforme definido no Atlas Brasil. 

A partir da distribuição de demandas por sistema produtor realizada na atividade anterior, será 

feito o diagnóstico dos sistemas produtores que atendem a uma determinada sede municipal 

ou conjunto de sedes municipais. 

Quando GAD
S
 ≤ 1, o sistema produtor de água será considerado Satisfatório; quando GAD

S
 > 

1, o sistema produtor de água será considerado Vulnerável, requerendo estudo de alternativas 

técnicas visando ampliação do sistema.  

A análise qualitativa do sistema produtor será feita mediante a verificação da adequação da 

modalidade do processo de tratamento de água existente em face da qualidade da água bruta 

utilizada, sendo consideradas as seguintes modalidades: Simples Desinfecção; Tratamento 

Simplificado; e Tratamento Completo. Serão considerados os parâmetros “cor” e “turbidez”, 

obtidos com base em dados de monitoramento da qualidade da água bruta de amostras 

coletadas junto ao local da captação/ na entrada da estação de tratamento de água, adotando-

se procedimento análogo ao que será utilizado para análise do manancial. 
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 Atividade III.5 – Diagnóstico da Gestão Operacional do Sistema de Abastecimento de 

Água 

O diagnóstico da gestão operacional do sistema de abastecimento de água irá abordar 

principalmente as eficiências em termos de perdas de água e economia de energia elétrica. 

Será avaliada a gestão operacional do sistema de abastecimento de água, propondo-se um rol 

de ações de melhoria operacional no que se refere a controle de perdas, gestão de demandas e 

economia de energia elétrica. Serão identificadas eventuais lacunas de conhecimento para as 

quais poderão ser propostas ações de gestão de recursos hídricos ou alternativas de 

intervenções estruturantes. 

 Atividade III.6 – Entrega de Banco de Dados com os Dados Atualizados 

Os dados alfanuméricos coletados e analisados, especialmente quanto à sua suficiência, 

consistência e qualidade, serão sistematizados em planilhas Excel para incorporação no Banco 

de Dados existente. Devido à diversidade de escalas, sistemas de coordenadas, sistema de 

projeção ou formatos, as informações deverão ser transformadas, corrigidas e padronizadas 

antes de serem incorporadas ao Banco de Dados, assegurando que o banco apresente de 

forma ordenada e confiável as informações obtidas.  

 Atividade III.7 - Relatório 3: Diagnóstico da Oferta Hídrica, da Infraestrutura e da 

Gestão Operacional do Sistema 

O Relatório 3 consolidará o diagnóstico da oferta hídrica, da infraestrutura e da gestão 

operacional do sistema, abrangendo todo o conteúdo desenvolvido nas Atividades III.1 a III.6. 

7.4 ETAPA IV – PROPOSTA DE INTERVENÇÕES E CUSTOS 

 Atividade IV.1 – Coleta de Documentos de Planejamento 

Nas visitas às operadoras de serviço de abastecimento de água, a ENGECORPS irá coletar os 

documentos que permitam o inventário de obras já programadas e em andamento, os projetos 

e estudos de novos sistemas ou ampliações de sistemas existentes, notadamente os de caráter 

estruturante, incluindo, por exemplo: 

a) Estudos, Projetos e Planos Diretores de Abastecimento de Água, Planos Municipais de 

Saneamento Básico: abrangência e principais características, indicação dos mananciais a 

explorar, inclusive pontos de captação e reservatórios de regularização a construir, bem 

como as obras necessárias para o aproveitamento das fontes hídricas. 

b) Planos de Recursos Hídricos: abrangência e principais características, indicação dos 

mananciais a explorar, inclusive pontos de captação e reservatórios de regularização a 

construir, bem como as obras necessárias para o aproveitamento das fontes hídricas. 
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c) Planos de contingência em caso de eventos (seca, inundação, contaminação da água in-

natura, etc.) em que ocorra a necessidade parcial ou total de interrupção dos serviços de 

abastecimento. 

Caso a fonte de dados permita a análise de projeto básico e executivo, por exemplo, será 

utilizada a fonte de informação de maior nível de detalhamento existente. Os planos, projetos 

e estudos consultados, que orientarem a seleção de alternativas técnicas, serão repassados ao 

IBIO - AGB Doce. 

Após a coleta das informações sobre planos, projetos e ações que visem à ampliação ou à 

adequação dos sistemas de produção de água ou a incorporação de novos mananciais a esses 

sistemas, esse material será analisado para ser incorporado ao planejamento para o horizonte 

de 2035. Para sistemas cujo diagnóstico foi considerado “não satisfatório” e que não 

disponham de planos, projetos ou obras, a ENGECORPS irá apresentar detalhes de soluções, 

em nível de preconcepção. Esta etapa irá subsidiar as propostas de alternativas técnicas para a 

superação dos déficits de água, tomando por base os principais projetos e conjuntos de 

empreendimentos de infraestrutura hídrica e de saneamento preexistentes. Será utilizada a 

fonte de informação de maior nível de detalhamento existente e os projetos que forem 

incorporados serão encaminhados ao IBO - AGB Doce.  

A análise dos projetos preexistentes deverá resultar nas seguintes possibilidades: Adotar Solução 

Definida, quando existirem obras em andamento suficientes para suprir o déficit ou o problema 

identificado; Conferir Proposta, quando existir projeto ou estudo específico para solucionar o 

déficit ou problema por manancial ou sistema; Dimensionar Sistema se houver deficiência 

apenas nas unidades do sistema produtor, e; Conceber Alternativa, quando não existir 

indicativo de solução. Todas as soluções definidas farão parte dos RIOs (ficha técnica e 

croquis). 

Tendo em vista todo o rol de informações obtidas e selecionados os mananciais, deverão ser 

definidas as intervenções necessárias, que serão enquadradas em duas grandes tipologias:  

Utilização ou Adequação de Solução Disponível, compreendendo os seguintes casos: 

 Aproveitamento integral de sistema existente (incluindo barragem, captação, adução e 

tratamento) e em operação: quando o sistema mostrar-se satisfatório para atendimento 

à demanda estimada no horizonte de planejamento considerado (ano 2035); 

 Adoção de solução preexistente: quando da ocorrência de obras em andamento, 

contratadas ou em fase de licitação, suficientes para suprir os déficits identificados; no 

caso de obras paralisadas, deverão ser considerados os fatores condicionantes para a 

confirmação da solução; 

 Adoção de projeto preexistente: quando existir projeto ou estudo específico para 

solução dos déficits por manancial ou sistema, incorporando a proposta como uma das 

alternativas recomendadas. 
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Proposta de Nova Solução, priorizando sempre estudos e análises já previamente realizados, 

de modo a compatibilizar o planejamento proposto com o dos Estados, com os seguintes 

desdobramentos: 

 Ampliação de sistema existente, por aumento da capacidade de produção (captação, 

adução e tratamento de água bruta) ou por complementação de manancial (superficial 

ou subterrâneo); 

 Integração de sistemas produtores, seja pela incorporação de município isolado a 

sistema integrado ou pela interligação de sistemas integrados; e 

 Utilização de novo manancial e implantação de novo sistema produtor, mediante a 

construção de novos sistemas adutores ou de novos sistemas isolados, visando ao pleno 

atendimento das demandas. 

 Atividade IV.2 - Elaboração de Fichas RIO (Relatório de Identificação de Obras)  

Para efeito de apresentação do planejamento a ENGECORPS irá elaborar fichas RIO com as 

características técnicas e ambientais das intervenções, acrescidas das estimativas de custos. 

Cada RIO contemplará, para cada sede municipal, a caracterização, em nível de pré–

concepção, de alternativas de suprimento identificadas. 

Para os sistemas produtores de água e mananciais identificados como “Vulneráveis” na fase de 

diagnóstico, serão definidos critérios de pré-dimensionamento das obras de engenharia para 

ampliação dos sistemas existentes ou para implantação de novos sistemas (quando da 

necessidade de novos mananciais). A concepção preliminar (pré-dimensionamento) das 

unidades dos sistemas produtores será desenvolvida para os valores de demanda máxima diária 

correspondentes ao ano 2035. As proposições de ampliação ou de implantação de novos 

sistemas estarão associadas a uma avaliação prévia de aproveitamento das instalações 

existentes. 

Para a estimativa de custos serão adotados os mesmos procedimentos metodológicos utilizados 

nos Atlas anteriores, considerando custos de obras propostas no âmbito do estudo, calculados 

com apoio de equações, e custos de obras com orçamento já conhecido, no caso de 

aproveitamento de soluções preexistentes. 

As equações foram desenvolvidas para um valor médio Brasil. Assim, o custo calculado com as 

equações será corrigido para cada Estado, conforme tabela SINAPI. Obras previstas sem 

orçamento seguirão os mesmos critérios das obras Atlas, ou seja, deverão ser individualizadas e 

enquadradas no cardápio de tipos de obra, e orçadas por meio das equações de custos, com 

correções para cada Estado mediante a utilização da mesma tabela SINAPI. 

 Atividade IV.3 - Atualização/elaboração dos croquis dos sistemas de abastecimento de 

água existentes e propostos  

Para efeito de apresentação do planejamento, a ENGECORPS irá atualizar/elaborar os croquis 

dos sistemas de abastecimento de água existentes e propostos de todas as sedes municipais da 



-61- 

Atualização dos dados, informações e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Produto 1 – Plano de Trabalho 

ENGECORPS 

1332-IBA-01-SA-RT-0001  

 

Bacia do Rio Doce, abrangendo os municípios inseridos no escopo dos estudos, incluindo 

informações, quando for o caso, sobre o volume útil dos reservatórios utilizados e sobre 

localidades que sejam abastecidas pelo sistema de abastecimento de água da sede do 

município. 

Quando os sistemas de abastecimento de água atuais não atenderem às demandas futuras, será 

elaborado novo croqui com as propostas necessárias a implantar. Ainda, serão apresentados 

nos croquis os mananciais emergenciais identificados para as sedes municipais, nos casos em 

que foi constatada a necessidade. Quando for o caso de apenas atualizar informações dos 

croquis constantes na base de dados atual do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água, 

serão apenas atualizados sem necessidade de elaborar novo croqui. 

Vale ressaltar que também será elaborada uma ficha resumo para cada município, a qual 

conterá um resumo do sistema, o diagnóstico, as providências estruturantes e não estruturantes 

a serem tomadas (qualidade do manancial, indicação de parâmetros a serem monitorados 

devido à presença de fontes potenciais de poluição, segurança hídrica, controle de perdas, 

monitoramento da qualidade, implantação de medição, etc.). 

 Atividade IV.4 - Coleta e análise integrada de estudos, planos e projetos sobre aspectos 

legais, institucionais e de gestão 

A coleta e análise integrada de estudos, planos e projetos sobre aspectos legais, institucionais e 

de gestão envolverá os seguintes dados:  

 Outorgas concedidas ou solicitadas para as captações utilizadas;  

 Sistema de monitoramento quantitativo e qualitativo;  

 Dados sobre as questões legais e institucionais referentes à produção de água e à 

política de saneamento básico municipal;  

 Aspectos legais, normativos e institucionais;  

 Histórico de vulnerabilidade dos mananciais e aquíferos à ocupação humana;  

 Programas de preservação, prevenção e recuperação;  

 Levantamento de planos diretores ou de expansão urbana. 

 Atividade IV.5 - Relatório 4: Proposta de Intervenções e Custos 

O Relatório 4 apresentará a proposta de intervenções e custos consolidando os resultados 

obtidos nas Atividades IV.1 a IV.4 anteriores. 

7.5 ETAPA V – PROPOSTA DE MELHORIA DO MONITORAMENTO DOS MANANCIAIS 

ATUAIS E FUTUROS 

 Atividade V.1 – Avaliação Técnica, Institucional e Logística do Monitoramento 

Qualiquantitativo dos Mananciais da Bacia do Rio Doce 
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Com base no banco de dados da ANA (Hidroweb), no PIRH Doce foram identificados todos os 

postos de monitoramento fluviométricos existentes na bacia, sendo selecionadas 65 dos 187 

para análises de disponibilidade hídrica, além de 7 séries de vazões médias mensais do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), sendo identificadas carências, sobretudo na 

parte mais baixa da bacia, no Estado do Espírito Santo, sugerindo-se também a relocação de 

postos para torna-los mais representativos.  

Para a definição da expansão da rede de monitoramento fluviométrico das águas superficiais 

deverá ser utilizada também estratégia de inclusão/alteração de local das estações, 

considerando a necessidade de melhor conhecimento das disponibilidades hídricas nas 

captações de abastecimento urbano, especialmente quando há previsão de aumento das 

demandas na bacia de drenagem a montante. Complementarmente, deverá ser realizada 

avaliação técnica quanto à densidade mínima de estações de monitoramento da Organização 

Meteorológica Mundial – WMO: regiões com características fisiográficas de planícies 

interioranas é de 1 a cada 1.000 km² e de litoral/região costeira é de 1 a cada 2.750 km². 

Os estudos existentes sobre disponibilidade das águas subterrâneas têm como referência os 

próprios postos de monitoramento de superfície, sobre os quais são realizadas análises da curva 

de recessão. A partir dos dados de produção de poços e da estimativa do volume de 

escoamento subterrâneo foram definidas as reservas renováveis e os recursos explotáveis, o que 

possibilitou a definição das áreas mais favoráveis ao consumo. A principal fonte de informações 

dos poços é o banco de dados do SIAGAS/CPRM com dados de vazão específica e de 

estabilização medidas em testes de bombeamento, contudo, esses resultados apresentam alta 

dispersão, o que pode refletir a heterogeneidade do aquífero ou também a falta de critérios 

adequados para locação dos poços que resultaram em baixa produtividade. 

A superexplotação de um sistema aquífero pode deflagrar em prejuízos a disponibilidade 

superficial pelo aumento da necessidade de recarga e de recarga com água de baixa qualidade; 

rebaixamento de nível do lençol freático; intensificação de conflitos pelo uso, reforçando a 

necessidade do monitoramento para exigência de aproveitamento racional do aquífero. Dessa 

forma, há de se prever na rede de monitoramento de superfície a inclusão de postos visando à 

avaliação das descargas dos aquíferos, incluindo, além dos cursos d’água, as principais 

descargas artificiais que ocorrem de modo difuso por meio de poços artesianos e tubulares. 

Com relação à qualidade das águas, no PIRH Doce foram abrangidas as estações de 

monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e do Instituto Estadual de 

Meio Ambiente - IEMA/ES, nas quais são realizadas cerca de 4 amostragens por ano. Os dados 

disponíveis compreendiam o período de 1997-2008 em Minas Gerais e apenas os anos de 

2006 e 2007 no Espírito Santo, englobando variáveis físicas, químicas e biológicas, importantes 

para a identificação das principais fontes de poluição (origem orgânica, processos industriais, 

atividade minerária, dentre outros) e para uma análise mais completa da situação dos recursos 

hídricos da bacia, sendo estabelecida a DBO como parâmetro prioritário de acompanhamento, 

devido às metas estabelecidas para avanço dos sistemas de tratamento de esgoto. 
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Neste estudo ter-se-á uma visão direcionada à qualidade dos mananciais de abastecimento 

atuais e potenciais no futuro, incluindo uma avaliação das captações que estariam mais 

suscetíveis à contaminação por conta dos usos identificados na bacia hidrográfica a montante e 

a existência ou não de monitoramento nestes locais. As análises das águas subterrâneas deverão 

levar em consideração as amostras de superfície realizadas em períodos seco, quando a vazão 

disponível está associada à vazão de recarga dos cursos d’água, além da coleta de amostras 

diretamente nos poços de captação.  

Vale salientar que, após o rompimento da Barragem de Fundão, a CPRM em conjunto com a 

ANA vem realizando diversos estudos para avaliar o impacto causado na Bacia do Rio Doce, 

bem como buscar um melhor controle sobre as barragens implantadas na região, incluindo 

projetos de ampliação do monitoramento quantiqualitativos, em complementação ao sistema 

de Alerta de Cheias em operação. Essas novas estações deverão compor a avaliação da rede 

atual, que considerará os dados de monitoramento das concessionárias e dos SAAEs 

municipais, quando disponíveis.  

A questão logística está absolutamente relacionada aos aspectos institucionais, uma vez que o 

acompanhamento sistemático da situação do abastecimento de água pelos entes do SINGREH, 

tanto no curto como no médio prazo, somente é possível a partir da articulação entre os 

diversos atores e entidades envolvidos na gestão dos recursos hídricos. Especialmente na 

atividade de monitoramento quantiqualitativo das águas, cita-se: no âmbito federal a ANA, no 

âmbito estadual o IGAM e o IEMA, os comitês de bacia hidrográfica e a entidade delegatária 

que é o próprio Instituto BioAtlântica - IBIO AGB Doce, e neste caso, os prestadores de serviço 

de saneamento básico, com destaque para a componente “abastecimento de água”. Devem-se 

estar bem definidas a abrangência e as responsabilidades das entidades dentro de cada esfera 

de poder, com no mínimo a definição de critérios do monitoramento (locais, frequência e 

parâmetros avaliados), a fiscalização e a realização das medições e amostragens (quanti e 

quali), a organização e armazenamento de dados e a disponibilização das informações aos 

interessados. 

 Atividade V.2 - Proposição de Adequações/Implantação de Rede e de Ações 

Institucionais 

Em função das conclusões da atividade anterior serão feitas proposições de 

adequações/implantação de rede e de ações institucionais para viabilizar o monitoramento 

sistemático no curto e no médio prazo da situação do abastecimento de água dos municípios 

inseridos na Bacia do Rio Doce. Os principais aspectos que irão nortear a proposta de 

ampliação da rede de monitoramento ou relocação de postos serão: i) densidade da rede de 

monitoramento atual por sub-bacia; ii) áreas de vulnerabilidade e potencial risco à 

contaminação; e, (iii) áreas de alto grau de utilização dos recursos hídricos, com ênfase nas 

captações para abastecimento público urbano. 

A metodologia das coletas e análises devem seguir as restrições de coleta impostas no Standard 

Methods for Water and Wastewater Examination, da American Public Health Association, em sua 

mais recente edição, de forma a que os dados obtidos possam ser cotejados com padrões 
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nacionais e internacionais, quando aplicável. Com relação há frequência de coletas nos dois 

primeiros anos de implementação de cada um dos postos de monitoramento, recomenda-se a 

realização de quatro campanhas, duas no período de estiagem e duas no período de chuvas. 

Dependendo dos resultados desses dois primeiros anos, tanto a frequência das coletas, como o 

número dos parâmetros e a localização dos pontos de amostragem poderão ser revistos, 

visando reduzir custos e otimizar a obtenção das informações que se mostrarem de fato 

necessárias. 

Nos pontos identificados como de alta criticidade para o abastecimento público, em termos 

quantitativos ou qualitativos, deverá ser avaliada uma proposta de implantação de estações de 

monitoramento automático com apoio de telemetria para medições de nível d’água e de 

parâmetros de qualidade da água de maneira contínua ou em intervalos pré-determinados e 

em tempo real por sonda multiparâmetros, o que possibilitaria ações de gestão mais ágeis dos 

órgãos intervenientes dos recursos hídricos em situações de risco, tal como: secas extremas, 

inundações e contaminação da água de consumo humano; esse sistema poderia ser acoplado 

ao Sistema de Alerta contra Enchentes em operação na Bacia do Rio Doce.  

As ações institucionais propostas serão concebidas visando: o aumento da eficiência da gestão 

dos recursos hídricos, a concepção de um arranjo institucional, no qual não haja lacunas e 

sobreposição de papéis e responsabilidades sobre as instituições atuantes e a identificação dos 

principais critérios e diretrizes necessários para a efetiva melhoria do monitoramento dos 

mananciais atuais e potenciais de uso no futuro com a aplicação dos instrumentos de gestão 

definidos na Lei nº 9.433/97. 

 Atividade V.3 - Relatório 5: Proposta de Melhoria do Monitoramento dos Mananciais 

Atuais e Futuros 

O Relatório 5 consiste nas propostas de melhoria do monitoramento qualiquantitativo dos 

mananciais atuais e futuros, abrangendo todo o conteúdo desenvolvido ao longo das Atividades 

V.1 a V.2. 

7.6 ETAPA VI – ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 Atividade VI.1 - Consolidação dos Produtos Anteriores 

A consolidação envolverá a descrição dos trabalhos realizados, metodologias utilizadas, 

pesquisas empreendidas, bases conceituais e principais resultados obtidos. 
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 Atividade VI.2 - Planilhas com os Dados Levantados em Campo 

A ENGECORPS irá entregar todo o material levantado em campo, bem como as planilhas 

contendo as informações solicitadas, conforme modelo a ser validado previamente pelo IBIO - 

AGB Doce. 

Salienta-se que além das planilhas, também serão disponibilizados ao IBIO – AGB Doce os 

arquivos shapefiles dos mapas elaborados, os projetos existentes levantados nas visitas de 

campo, bem como demais documentos gerados ao longo da elaboração do estudo e relevantes 

ao cliente. 

 Atividade VI.3 - Croquis dos sistemas atualizados  

Envolverá a apresentação dos croquis dos sistemas atualizados e os arquivos de cada sistema de 

abastecimento de água, separado por Estado e por Categoria de Operador. Esses croquis serão 

entregues no formato do aplicativo Microsoft Visio, ou outro compatível a ele, e serão salvos 

com o nome do sistema seguido do ano do levantamento. Os croquis constantes na base de 

dados atual do Atlas Brasil foram disponibilizados pelo IBIO - AGB Doce no início das 

atividades e complementados por croquis disponibilizados pela COPASA para a ANA em 2015. 

 Atividade VI.4 - Relatório 6: Relatório Final 

Ao final dos trabalhos será entregue o Relatório Final, contendo os principais resultados 

advindos das atividades anteriores. 
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Enquanto o fluxograma constitui o planejamento lógico das etapas e sequenciamento das 

atividades, mostrando suas relações de interdependência em termos de conteúdo e resultados, 

o cronograma físico serve à programação de distribuição das atividades no tempo, tendo por 

referência e limitação básica os prazos para duração total dos serviços. O fato de que um 

determinado relatório representa a consolidação de um conjunto de atividades, e que o prazo 

para conclusão desse produto já está definido, constituiu condicionante básica para a 

distribuição adotada pela ENGECORPS para as etapas e atividades ao longo do prazo. 

Evidentemente, foi avaliada pela ENGECORPS a pertinência dos prazos recomendados pelo 

TdR para conclusão de cada relatório à luz do escopo dos serviços que fazem parte de seu 

conteúdo respectivo.  

A vigência do contrato se deu a partir de sua assinatura, ocorrida no dia 03 de Janeiro de 2017. 

O prazo de execução do plano, será contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço, 

também registrado no dia 03 de Janeiro de 2017.   

Apresenta-se, a seguir, o cronograma físico e financeiro relativo ao trabalho, no Quadro 8.1 e 

na Figura 8.1, respectivamente, com indicação do desenvolvimento das atividades ao longo do 

período estipulado. 

QUADRO 8.1 - CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Mês Produto Aprovado % Desembolso por produto Valor (R$) 

Março/2017 Produto 1 10% 139.242,80 

Abril/2017 Produto 2 20% 278.485,60 

Junho/2017 Produto 3 20% 278.485,60 

Agosto/2017 Produto 4 20% 278.485,60 

Setembro/2017 Produto 5 15% 208.864,20 

Outubro/2017 Produto 6 15% 208.864,20 

Total 1.392.428,00 

 

Vale mencionar que para o Produto 1, o mês de referencia foi modificado em relação ao 

previsto no TdR, tendo em vista o andamento dos trabalhos, de modo a compatibilizar com a 

realidade observada. 
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Figura 8.1 - Cronograma de Execução dos Serviços 
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9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

9.1 INTER-RELAÇÕES COM O CLIENTE 

Um dos processos chave para o sucesso do estudo é uma comunicação aberta, constante e 

construtiva entre o IBIO – AGB Doce e a ENGECORPS, que deverá estar estruturada para se 

relacionar permanentemente com o IBIO – AGB Doce e com demais órgãos de interesse para 

o trabalho em pauta, em especial a Agência Nacional de Águas - ANA. A troca de experiências 

e as decisões necessárias ao andamento ágil dos estudos evidenciam a conveniência de se 

contar, desde o início do trabalho, com as contrapartes pertinentes, com poder decisório, que 

possam trabalhar em conjunto com a equipe da ENGECORPS. 

Embora o trabalho a ser realizado seja conjunto, caberá ao IBIO – AGB Doce a prestação de 

informações, as mais abrangentes e integradas possíveis, o acionamento de órgãos e instituições 

intervenientes e na participação em discussão de propostas, de modo que elas sejam analisadas 

sob os diferentes aspectos, enfoques e impactos que podem ser determinantes na visão do 

estudo como um todo. 

No entanto, será de responsabilidade da ENGECORPS: 

 Disponibilizar equipe técnica sensível a esse trabalho conjunto; 

 Disponibilizar equipamentos (telefones, internet, intranet e outros) que permitam o contato 

contínuo entre as equipes do IBIO - AGB Doce e da ENGECORPS;  

 Elaborar o detalhamento da metodologia a ser utilizada na execução da Atualização das 

Informações, Dados e Croquis do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água; 

 Elaborar os produtos solicitados; 

 Realizar reuniões periódicas, ajustando continuamente o trabalho às necessidades e 

expectativas do IBIO - AGB Doce. 

A Figura 9.1, apresentada a seguir, consolida o esquema das inter-relações esperadas entre o 

IBIO- AGB Doce e a ENGECORPS. 
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Figura 9.1 - Esquema das Inter-Relações IBIO - AGB DOCE / ENGECORPS 

9.2 EQUIPE TÉCNICA ALOCADA 

Os procedimentos, atividades e ações serão desenvolvidos pela equipe selecionada para o 

trabalho, visando suprir todas as especialidades requeridas para os diferentes componentes do 

estudo. Trata-se de equipe multidisciplinar que pode atender a todos os tipos de solicitações 

do trabalho, tendo um compromisso permanente com sua qualidade, e cuja ação se baseia na 

longa experiência em serviços de elevada sofisticação técnica, complexidade de execução e 

delicada logística de mobilização e alocação de contingentes profissionais. 

O conjunto de técnicos tem larga experiência atuando em equipe e, acima de tudo, com 

comprovada vivência de problemas similares aos que serão abordados. O Quadro 9.1 

apresenta a composição da equipe técnica alocada para desenvolvimento dos serviços bem 

como a identificação dos especialistas que darão apoio à elaboração de temas específicos. 
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QUADRO 9.1 - EQUIPE TÉCNICA ALOCADA 

ÁREA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL FORMAÇÃO 

EQUIPE PRINCIPAL 

Coordenador Geral Danny Dalberson de Oliveira Engenheiro Civil 

Coordenador Adjunto José Manoel de Moraes Júnior Engenheiro Civil 

Especialista em Saneamento Maria Bernardete Sousa Sender Engenheira Civil 

Especialista em Meio Ambiente Aída Maria Pereira Andreazza Engenheira Civil 

Especialista em Recursos Hídricos Alberto Lang Filho Engenheiro Civil 

Supervisor de Campo Maurício Cardoso Moretti Engenheiro Civil 

Supervisor Adjunto de Campo Octávio Macedo Engenheiro Civil 

EQUIPE DE APOIO 

A Equipe de Apoio conterá as seguintes categorias de 

profissionais: 

Especialista em Geoprocessamento 

Especialista em Demografia 

Engenheiros Ambientais 

Engenheiros Civis 

Técnicos Administrativos 

Auxiliares Técnicos 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório aborda todas as premissas essenciais para a elaboração dos estudos em 

pauta, contendo as principais diretrizes, metodologias e conceitos, bem como previsão de 

realização de eventos, sendo estes de suma importância para o bom andamento das atividades.  

No âmbito do Plano de Trabalho, destaca-se a consolidação da metodologia e dos conceitos 

acerca da Segurança Hídrica e Vulnerabilidade dos Mananciais de Abastecimento, tendo em 

vista tratar-se de um dos pontos chaves da atualização do Atlas Brasil na Bacia do Rio Doce. 

Outra questão a ser mencionada refere-se aos cálculos de disponibilidade hídrica dos 

mananciais e das demandas dos sistemas, os quais influenciarão nos resultados dos diagnósticos 

da situação de oferta de água e de abastecimento público de água.  

Neste relatório foram apresentadas as metodologias de cálculos iniciais, podendo as mesmas 

serem ajustadas ao longo do andamento dos trabalhos, conforme novas informações são 

disponibilizadas (provenientes das visitas em campo, estudos em elaboração no âmbito da 

ANA, do IBIO e outras instituições, conclusão de Planos Municipais de Saneamento Básico, 

entre outros), sendo que qualquer alteração significativa será previamente acordada por todos 

os atores envolvidos – IBIO AGB Doce, ANA e Engecorps. 

Conclui-se, portanto, que o Produto 1 – Plano de Trabalho caracteriza-se como um documento 

norteador para o início e continuidade dos serviços, abrangendo desde a Reunião Inicial de 

Planejamento até a elaboração do Relatório Final – Produto 6. 
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ANEXO I – APRESENTAÇÃO – PRODUTO 1 – 

PLANO DE TRABALHO 
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ANEXO II – MEMÓRIA DA REUNIÃO INICIAL DE 

PLANEJAMENTO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REUNIÃO COM A COPASA 
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ANEXO III – ROTEIRO DE COLETA DE DADOS – 

VERSÃO FINAL 
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Data: ____/____/________ Página _______ de _______

Município: *  Declarante: *

Estado: * Função: *

Prestadora: * (    ) Departamento / Prefeitura Municipal (    ) Privado E-mail: *

(   ) Serviço Autônomo Municipal (    ) Outros Tel / Fax: *

Nome da Prestadora: Atendimento de água: %

Índice de perdas (%):

Existe macromedição do sistema produtor?

Existe micromedição e percentual de ligações que tem medidores?

O sistema atual atende a outros distritos urbanos?Quais?

Croqui: *

Simbologia:
Captação Flutuante 

(balsa)

Estação Elevatória de Água 

Bruta (EEAB1, EEAB2, etc)

Captação Tomada 

Direta

Estação Elevatória de Água 

Tratada (EEAT1, EEAT2, etc)

ETA SP Stand-Pipe

Adutora de Água Bruta 

(AAB1, AAB2, etc)

Adutora de Água Tratada 

(AAT1, AAT2, etc)

*Campos obrigatórios

I.  MUNICÍPIO/ DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Manancial Superficial 

(barragem de acumulação)

Acesso ao município:

Manancial Subterrâneo 

(poço)

Manancial Superficial               

(rio/ córrego)

Manancial Superficial  

(barragem de nível)

Descrição do Sistema
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I.  MUNICÍPIO/ DESCRIÇÃO DO SISTEMA Página _______ de _______

Descrição Detalhada:

Representar manancial emergencial existente

Indicar no croqui a existência e a informação de localização de medição de captação e/ou de produção.

Lembrar de indicar no croqui e na descrição, quantos % da cidade cada sistema abastece
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II. MANANCIAL SUPERFICIAL/ CAPTAÇÃO Página _______ de _______

MANANCIAL SUPERFICIAL:

Denominação do Manancial: *

Bacia Hidrográfica Principal:

TIPO DE MANANCIAL: *

(   ) Curso d'água (rio, córrego, barragem de nível)

(   ) Reservatório/Açude/Barragem de Acumulação - Volume de Acúmulo (m³): *

(   ) Nascente (captação em encosta, afloramento)

(   ) Outros:

CAPTAÇÃO:

Coord.Geo.S: *           °           '           '' Coord.Geo.W: *            °           '           ''

Vazão Média de Operação: (L/s), ou: (m³/h, m³/s, etc...)

Tempo de Operação: (h/dia), ou: (dias/mês)

GRAVIDADE:

(   ) Canal de derivação por gravidade (  ) Torre de Tomada d'água

  (   ) Tomada Direta

(   ) Outro:

Capacidade Nominal: * (L/s), ou: (m³/h)

Adutora/ Canal/ Denominação: *

Extensão: * (m) NA montante: * (m)

Diâmetro: * (mm) NA jusante: * (m)

Dimensões (B x h): * (m x m)

Material: * Idade (anos) ou Situação (boa / precária):

RECALQUE:

(   ) Bombas sobre plataforma flutuante

(   ) Bombas sobre base fixa

(   ) Outro:

Cota do eixo da bomba: * (m)   

Pressão na saída do recalque: * (m)   

(leitura do manômetro)

Cota na chegada do recalque: * (m)   

Em caso de indisponibilidade do manancial principal, há 

opção de manancial emergencial? (Nome do curso dágua e 

coordenadas)

Cota média do manancial no 

ponto de captação:

Cota mínima do manancial no 

ponto de captação:

Cota máxima do manancial no 

ponto de captação:

Vazão (L/s) *

Tipos de materiais: PVC, PVC DeFoFo, PEAD, PRFV, Ferro Dúctil (FoFo), Concreto, Aço, etc

Idade (anos) ou 

Situação (boa / 

precária) AMT (m.c.a) *

Denominação 

(EEABx, etc) *

Número do 

conjunto moto-

bomba *

Denominação 

(EEABx, etc) *

Número de 

conjuntos em 

operação *

Vazão 

bombeada 

(L/s) *

Assinalar situação 

operacional mais 

frequente *

Características de um conjunto

moto-bomba

Potência (cv) *
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Há estudos hidrólogicos?

(   )  Não

(   )  Sim (Anexar estudo) Q95%: (L/s)

Q90%: (L/s)

O rio seca ou a quantidade de água é insuficiente?

(   )  Não

(   )

Em caso de indisponibilidade do manancial principal há opção de um manancial emergencial?

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever e indicar o outro manancial (se possível, indicar sua bacia hidrográfica):

Existem problemas com a qualidade da água bruta?

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever:

Existe monitoramento da qualidade da água bruta?

(   )  Não

(   )  Sim (Anexar dados DBO, NH4, P, SDT, Cor, Turbidez - Pelo menos um dado a cada três meses, num período

total de 12 meses)

Há obra(s) de regularização a montante?

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever:

Há obra(s) de transposição de bacia? *

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever:

Possui Outorga?

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever: (indicar o orgão emissor)

Observações:

* Campos obrigatórios

 Sim - Informar a cota/vazão mínima do manancial abaixo da qual a atual captação passa a ter problemas. Descrever e 

indicar outro futuro manancial (se possível, indicar sua bacia hidrográfica):

Aspectos Ambientais:

II. MANANCIAL SUPERFICIAL/ CAPTAÇÃO
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Página _______ de _______

Nome do Aquífero:

Descrição Geral:

POÇOS: 

N° total de poços em operação atualmente: * N° total de poços perfurados: *

Situação 

(Operacional 

/ Reserva) *

Capacidade 

Nominal de 

Captação

(Bomba)

(L/s) *

Diâmetro 

do Poço

(mm ou 

Pol.) *

Profundidade 

(m) *

Tempo 

Operação 

(h/dia)*

Tipo: PP (Poço 

Profundo)/

PA (Poço Raso 

ou Amazonas)

Característi

ca da Água 

(Doce ou 

Salobra)

Possui 

Outorga     

(Sim / 

Não)

Coordenada

s**

Obs: Não incluir poços desativados

** Em situações de baterias de poços, será obtida apenas a coordenada da caixa de junção.

Há problema de contaminação?

(   ) Não

(   ) Sim - Qual (Por ex: coliformes, nitrato, etc):

Há algum poço desativado?

(   ) Não

(   ) Sim - Motivo (Por ex: contaminação ou diminuição da capacidade):

Há monitoramento da qualidade da água?

(   ) Não

(   ) Sim (Anexar dados coliformes, nitrato, sólidos totais, dureza total e ferro - Pelo menos um dado a cada três meses, num

período total de 12 meses)

Em que local o sistema de desinfecção é realizado? *

(   ) Na saída de cada poço

(   ) Por bateria de poços ou por outra forma de agregação

(   ) Não há desinfecção

(   ) Outro:

Observações: 

Existe outro tipo de tratamento sem ser desinfecção ? Especificar

* Campos obrigatórios

Denominação *

III. MANANCIAL SUBTERRÂNEO/ CAPTAÇÃO
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IV.  ELEVATÓRIAS/ ADUTORAS Página _______ de _______

ELEVATÓRIAS:

Vazão (L/s) *

Cota do eixo da bomba: * (m)   

Pressão na saída do recalque: * (m)   

(leitura do manômetro)

Cota na chegada do recalque: * (m)   

ADUTORAS:

¹ Tipos de materiais: PVC, PVC DeFoFo, PEAD, PRFV, Ferro Dúctil (FoFo), Concreto, Aço, etc.

* Campos obrigatórios

Denominação 

(AABx ou AATx) 

*

Denominação 

(EEABx,

EEATx) *

Vazão 

bombeada 

(L/s) *

Assinalar situação 

operacional mais 

frequente *

NA da 

Unidade de 

chegada 

(m) *

Identificação                       

(Ex: "Captação - ETA 

1" no caso de AABx; e 

"ETA 1 - RA 1" no caso 

de AATx) *

Número de conjuntos 

em operação *

Unidade de 

chegada *

NA da 

Unidade de 

saída (m) *

Denominação 

(EEABx,

EEATx) *

Número do conjunto 

moto-

bomba *

Características de um conjunto moto-bomba

Potência (cv) * AMT (m.c.a) *

Idade (anos) ou 

Situação (boa / precária) 

Idade (anos) 

ou                          

Situação (boa 

/ precária)

Extensão

(m) *

Diâmetro 

(mm) *
Material ¹ *

Recalque 

(R) ou 

Gravidade 

(G) *
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V. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

Denominação: NA na chegada (m):

Tipo: *

(    ) Tratamento completo (coagulação/floculação, decantação, filtração e desinfecção)

(    ) Simplificado (Filtração - ascendente, descendente, dupla, sob-pressão, etc)

(    ) Simples desinfecção (cloro, dióxido de cloro, hipoclorito de sódio, etc)

(    ) Dessalinizador

(    ) Sem tratamento

(    ) Outros:

Dados Operacionais (indique a unidade, quando diferente): unidade (m³/h, L/s, etc...)

Capacidade Nominal de Projeto: * (L/s) ou

Vazão Média de Operação: (L/s) ou

Volume Tratado: (m³/mês) ou

Tempo de Funcionamento: (h/dia) ou

Existe tratamento avançado?

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever:

(   ) Não  

(   ) Sim  -  Área estimada em lotes ou m²:

(   ) Não  

(   ) Sim  -  Área estimada em lotes ou m²:Detalhar:

VI.RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA

Quantos reservatórios de água tratada:

Volume(s) (total)  do(s) reservatório(s) apoiado(s)/enterrado(s) de água tratada: (m³)

Volume(s) (total)  do(s) reservatório(s) elevado(s)/enterrado(s) de água tratada: (m³)

VII. PROJETO/ OBRA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Existe Projeto/Obra de Ampliação do Sistema? *

(   )  Não

(   )  Sim - Descrever:

Há previsão de implantação de um sistema emergencial?

Dados a serem coletados:

1. Nome do Projeto e data de elaboração

2. Projeção de população e demanda

3. Horizonte de planejamento

4. Descrição das unidades planejadas e capacidade nominal de cada unidade

5. Orçamento das unidades planejadas (informar ano base)

6. Responsável pela obra / projeto. Situação da obra (em andamento, contratada, projeto executivo)

7. Disponibilidade hídrica dos mananciais (Q90%, Q95%, etc)

8. Desenho esquemático

VIII. PLANEJAMENTO DE PÓLOS ECONÔMICOS

Há no planejamento do muncípio a indicação de implantação de algum pólo econômico (agrícola ou industrial)? Qual?

IX. EVENTOS CRITICOS (SECAS, CHEIAS, CONTAMINAÇÃO DE MANANCIAIS

Existe protocolo de ações (mesmo que de maneira informal) no caso de eventos inesperados – planos de emergência (seca, cheia, contaminação, etc.)?

X. PLANOS DIRETORES

Existe plano diretor de saneamento e/ou plano diretor de expansão urbana?

Disponibilidade de área para expansão? 

Página _______ de _______

Há problemas na operação da ETA?
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ANEXO IV – PARECER PARCIAL DO PRODUTO 1 

- IBIO – AGB DOCE 
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ANEXO V – PARECER CONCLUSIVO DO 

PRODUTO 1 - IBIO – AGB DOCE 

  



-106- 

Atualização dos dados, informações e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Produto 1 – Plano de Trabalho – Anexo V 

ENGECORPS 

1332-IBA-01-SA-RT-0001  

 

 


