
 

Universidade Federal de Ouro Preto 
 
 
 

Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica  

e Ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO PÚBLICO EM ITAPAGIPE, MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anselmo Ferreira da Silva 
 

 
 
 
 

Ouro Preto, MG 
 

 
2017



i 
 

 
 
 
 

Anselmo Ferreira da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA 

ABASTECIMENTO PÚBLICO EM ITAPAGIPE, MG 
 
 
 
 

 
 
Dissertação apresentada ao curso de Mestrado da 
Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental. 
 
Área de concentração: Desenvolvimento e Meio 
Ambiente 
 
Orientador: Prof. Dr. Antenor Rodrigues Barbosa 
Júnior. 

 
 
 
 
 
 
 

Ouro Preto, MG 
 

 
2017



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

 

 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no 
dicionário.  
 

Albert Einstein 
 

  



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho a minha família, e a todos que de 
alguma forma me ajudaram na construção deste trabalho.   
 
  



vi 
 

 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a Deus pela vida. 

 

Ao meu orientador Professor Dr. Antenor Barbosa pela disponibilidade e auxílio durante a 

construção deste trabalho.   

 

A minha família, em especial meu filho Arthur, minha esposa Patrícia, meus pais Ivan e 

Cleunice e meus irmãos Dodiana e Ismael, por todo amparo e dedicação ao longo destes anos. 

 

Aos meus avós, Jorcelino (in memorian), Dodi e Ana Madalena (in memorian), pelo incentivo 

constante à minha formação. 

 

Aos meus amigos Carlos Alexandre, Arlei, Lívia, Guilherme e Tiago que me auxiliaram nesta 

caminhada, pelo apoio e amizade. 

 

Aos colegas e professores da UFOP por contribuírem em minha trajetória acadêmica.  

 

A todos aqueles que me apoiaram nesta jornada que não estão mencionados aqui por falta de 

espaço, agradeço. 

 

 

 

 

  



vii 
 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a disponibilidade hídrica da bacia do Ribeirão 
Cachoeira de Cima a montante do ponto de captação da concessionária local, para o 
abastecimento público de água em Itapagipe (MG) e discutir fatores que interferem na 
disponibilidade de água para o abastecimento. Foram utilizados dados de vazão 
disponibilizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), dados 
pluviométricos da Estação de Campina Verde disponibilizados pela Agência Nacional das 
Águas (ANA), dados dos relatórios do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), dados de vazão mínima média de sete dias (Q7,10) do exutório da bacia obtidos no Atlas 
Digital das Águas de Minas, dados populacionais extraídos do Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil, dados espaciais do projeto Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer (ASTER) Global Digital Elevation Model (GDEM), e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) e dados do satélite LANDSAT-8 disponibilizados pelo United States Geological 

Survey (USGS). Foi utilizado o software livre QuantumGIS (QGIS) versão 2.8.2 para processar 
as imagens e arquivos para gerar os mapas temáticos. Após análise dos dados e interpretação 
dos resultados, foi possível concluir que as perdas do sistema de abastecimento público são da 
ordem de 17% e, ainda, que a bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima é pouco propensa a 
inundações em sua parte baixa em condições normais de precipitação, devido ao seu formato 
alongado, tipo de solo e declividade, que favorecem a infiltração da água e consequentemente 
a recarga do lençol freático e a perenização do Ribeirão ao longo do ano. Concluiu-se, ainda, 
que a quantidade de água outorgável disponível para abastecimento público atenderá a demanda 
da cidade durante o período projetado (2016 a 2088), sendo um fator importante para o 
crescimento econômico do município.   
 
Palavras chave: Disponibilidade hídrica; SIG; escoamento superficial; caracterização 
morfométrica; Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima.  
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ABSTRACT 
 

This present work aims to analize the water availability of the basin’s Ribeirão Cachoeira de 
Cima upstream of the local concession funding point, for puvlich water supply in Itapagipe – 
MG and discuss factors that interfere with the availability of water for water supply. It were 
used flow datas from the Sanitation Company of Minas Gerais (COPASA), pluviometric data 
from the Campina Verde Station available by the National Water Agency (ANA), report data 
from the National Information System about Sanitation (SNIS), average minimum flow data of 
seven days (Q7,10), of the basin exudative obtained in Atlas Digital das Águas de Minas, 
population data extracted from the Atlas of Human Development in Brazil spacial data from 
the project, Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 
Global Digital Elevation Model (GDEM), and from the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE), from the Mineral Resources Research Company (CPRM) and satellite data 
LANDSAT-8 available from United States Geological Survey (USGS). It were used the free 
software QuantumGIS (QGIS) 2.8.2  version to process the images and files to generate 
thematic maps. After analyzing the data and interpreting the results it was possible to conclude 
that the losses of the public supply system are of the order of 17% and that the Ribeirão 
Cachoeira de Cima basin is little prone to flooding in its lower part under normal precipitation 
conditions due to its elongated shape, soil type and slope which favor the infiltration of water 
and consequently the recharge of the water table and the perpetuation of Ribeirão during the 
year. It has been also possible to conclude that the amount of water available for public supply 
will meet the demand of the city during the projected period (2016 to 2088), being an important 
factor for the economic growth of the municipality. 
 
Keywords: Water availability; SIG; surface runoff; morphometric characterization; 
Hydrographic Basin of Ribeirao Cachoeira de Cima. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os problemas ambientais da atualidade têm causado preocupação e mobilizado 

estudiosos, especialistas, defensores do meio ambiente, políticos e cidadãos comuns a buscar 

formas de contê-los. No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 

9.433 de 1997 (BRASIL, 1997) foi criada para regular o uso de recursos hídricos e assegurar 

sua disponibilidade em padrões de qualidade adequados aos usos das gerações futuras. Neste 

contexto, fica evidente a preocupação com a disponibilidade e a demanda por água para 

consumo humano.  

O crescimento populacional das cidades é um fato e, consequentemente, a demanda por 

recursos hídricos acompanha tal crescimento. Considerada essa demanda crescente, vários 

mananciais não atenderão às demandas de consumo futuro, caso seja mantido o padrão de 

consumo atual, bem como a degradação dos mananciais e suas fontes de contribuição. Para que 

os mananciais possam atender à demanda futura é preciso promover mudanças no atual padrão 

de consumo e adotar usos racionais e sustentáveis da terra e da água. Além disso, períodos de 

escassez de água relacionados a baixos índices pluviométricos não estão restritos apenas aos 

dias de hoje1: determinadas regiões sofrem com a escassez periódica nos mananciais que 

abastecem algumas cidades, agravando ainda mais o problema do aceso à água em quantidade 

adequada para atender toda a demanda de consumo humano e outros fins.  

A água, essencial para a vida na terra, tem um comportamento natural quanto à sua 

ocorrência, suas transformações e suas relações com a vida humana (VILLELA; MATTOS, 

1975). A proteção dos mananciais que ainda estão preservados e a recuperação daqueles que já 

estão degradados são práticas importantes para se garantir água de qualidade e em quantidade 

adequada, seja para abastecimento público ou para os demais usos. 

Por meio de processos químicos, físicos e biológicos realizados nas estações de 

tratamento de água de cada cidade, é possível que a água seja tratada ao ponto de alcançar 

padrões de potabilidade. Porém, diversos fatores dificultam o abastecimento de toda demanda 

por água de um município, como a vazão natural do manancial, processos de degradação dos 

leitos e encostas de rios, o crescimento populacional e as perdas no sistema de abastecimento. 

                                                 
1 Avaliação feita em 10 de fevereiro de 2016. 
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O município de Itapagipe, localizado no Triângulo Mineiro, possui como fonte de 

abastecimento público o Ribeirão Cachoeira de Cima, afluente do Rio Grande. Apesar dos 

indicadores de processo monitorados pela concessionária responsável pelo abastecimento de 

água no município, pouco se sabe sobre as condições dos sistemas ambientais e dos mananciais 

presentes em Itapagipe. Na ausência de tais informações, a realização de análises 

socioambientais fica dificultada, podendo resultar em análises distorcidas e recomendações não 

condizentes com a realidade dos sistemas sociais e ambiental envolvidos. 

É o caso, por exemplo, de análises do balanço entre disponibilidade e demanda de água 

que, sem informações suficientes, podem levar a interpretações equivocadas da situação do 

município e a problemas na continuidade do abastecimento público de água. 

Neste sentido, objetiva-se por meio desse trabalho abordar as condições ambientais 

locais e suas implicações sobre o balanço quantidade x demanda de água no município de 

Itapagipe, no intuito de gerar evidências sobre as condições da bacia hidrográfica e sobre o 

sistema de abastecimento público local, de forma a contribuir para o manejo sustentável da água 

no município. 

 

1.1 INQUIETAÇÕES QUE MOTIVARAM A PESQUISA 

 

O interesse sobre o tema surgiu no decorrer dos últimos anos em que o autor presenciou 

debates em congressos e notícias na mídia nacional, que abordaram questões ligadas à escassez 

hídrica, afetando regiões que até então não haviam presenciado esse cenário. Diferentes regiões 

do Brasil vêm enfrentando nos últimos anos sérios problemas decorrentes da escassez de água, 

o que, para muitos, pode ocasionar a maior crise hídrica já enfrentada pelo país. A combinação 

de um consumo crescente com os baixos níveis de precipitação em algumas regiões, conduz ao 

agravamento da atual crise. Apesar de ser um país com grande abundância de água, a mesma 

está desigualmente distribuída no território brasileiro. Outro fato que contribui para a crise 

hídrica no Brasil é que a maior parte da população está concentrada nas áreas com menores 

reservas hídricas.  

A partir daí, surgiram dúvidas: o município de Itapagipe suportaria um cenário de 

escassez hídrica como o vivido por outros municípios? Existem pesquisas ou trabalhos 

acadêmicos recentes que estudam a disponibilidade hídrica na bacia do Ribeirão Cachoeira de 

Cima para garantir água em quantidade adequada para o abastecimento público do município? 

E, considerada a taxa de crescimento demográfico e os níveis crescentes de consumo de água, 

o Ribeirão Cachoeira de Cima será capaz de atender às necessidades futuras do município? 
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Foram essas dúvidas e inquietações que motivaram os estudos da situação atual e futura 

do abastecimento público em Itapagipe/MG. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a necessidade dos municípios elaborarem seus planos municipais de 

saneamento básico, em consonância com a Política Nacional de Recursos Hídricos, o estudo 

sobre disponibilidade de água para abastecimento público ganha relevância em todas as esferas 

administrativas, sendo a gestão local de maior importância, devido às responsabilidades 

inerentes aos municípios no que se refere ao saneamento básico. 

Apesar do atual conhecimento sobre gestão da água nos municípios e dos instrumentos 

de comando e controle que regulam o uso da água, apenas um estudo foi realizado na bacia do 

Ribeirão Cachoeira Cima intitulado como “Bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe 

(MG): Avaliação ambiental integrada e alternativas de uso” escrito por Martins (2009) em sua 

dissertação, ou seja, apenas um estudo foi desenvolvido na região de Itapagipe no que diz 

respeito às condições ambientais locais. Em seu estudo Martins analisou características da bacia 

do Ribeirão Cachoeira de Cima como, fragilidade ambiental, capacidade de uso da terra, 

capacidade de uso dos recursos naturais e grau de proteção do solo pelo uso da terra.  

Itapagipe, apesar de historicamente não apresentar problemas com disponibilidade de 

água para abastecimento público, está inserido em uma região onde há municípios que já 

passaram por esse problema, como Uberaba. Contudo, diversos fatores de degradação vêm 

modificando o meio e alterando o uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Cachoeira de 

Cima, como por exemplo, o avanço das pastagens e da agricultura. Estes fatores de degradação, 

aliados à pressão provocada pela demanda crescente por água, podem representar, em um futuro 

próximo, entraves ao acesso à água pela população urbana. 

Diante do exposto, seja pelo princípio da prevenção, por solidariedade com as gerações 

futuras, ou ainda por uma visão ambiental sistêmica, considera-se importante avaliar os cenários 

atual e futuro do abastecimento de água em Itapagipe. Espera-se que este estudo, por levar em 

consideração o crescimento populacional e a degradação ambiental da bacia, se configure como 

instrumento de auxílio às decisões políticas locais, com vistas ao uso sustentável da água. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

São objetivos a serem atingidos por este estudo: 

 1: Avaliar a influência das modificações ocorridas na bacia sobre a disponibilidade 

hídrica.  

 2: Estimar em quanto tempo a disponibilidade de água do Ribeirão Cachoeira de 

Cima poderá atender a demanda para o abastecimento público da cidade de Itapagipe. 

 

Para atingir tais objetivos, foi preciso responder às seguintes questões: 

 1: Qual o estado atual de conservação da bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima? 

 2: Até quando a água disponível para abastecimento público atenderá a demanda? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a disponibilidade hídrica para o abastecimento público de água em Itapagipe 

(MG) e discutir fatores que interferem na disponibilidade de água para o abastecimento. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar a situação ambiental da área de contribuição da captação de água, 

abordando os processos de degradação ambiental e de uso do solo e as características da bacia. 

Caracterizar os serviços de abastecimento público da cidade de Itapagipe, abordando, 

inclusive, as perdas no sistema. 

Avaliar em quanto tempo o atual consumo seria atendido, considerado o crescimento 

demográfico da cidade.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Água e ciclo hidrológico  

 

A água é fundamental para a manutenção da vida no planeta, sendo parte integral do 

mesmo. É componente essencial na dinâmica da natureza e responsável por estimular todos os 

ciclos. É considerada um recurso natural peculiar, pois se renova pelos processos físicos do 

ciclo hidrológico. O aumento e diversificação de atividades econômicas, o crescimento das 

populações humanas, grau de urbanização, necessidade de produzir cada vez mais alimentos, 

causa a dependência crescente dos recursos hídricos, o que está levando à redução no volume 

disponível e produzindo grandes alterações nos ciclos hidrológicos regionais (TUNDISI, 2003). 

O ciclo hidrológico é contextualizado como o fenômeno global de circulação fechada 

entre a superfície terrestre e a atmosfera, impelido essencialmente pela energia solar associado 

à gravidade e à rotação da terra (SILVEIRA, 2012). Em função dos movimentos contínuos e 

dinâmicas distintas que ocorrem na atmosfera e superfície terrestre, os volumes evaporados em 

certo local do planeta não irão necessariamente precipitar no mesmo local. Assim, ao se 

considerar áreas menores de drenagem, o ciclo hidrológico é melhor caracterizado como um 

ciclo aberto em nível local. 

Presente em toda a natureza nos estados sólido, líquido e gasoso, a água está em 

permanente circulação. O princípio unificador fundamental de tudo que se refere a água é o 

ciclo hidrológico. Mais de dois terços do planeta é coberto por água nas formas líquida e sólida 

e, na forma gasosa, é constituinte da atmosfera terrestre (SANTANA, 2003).  

Dentre os fatores que impulsionam o ciclo hidrológico estão a energia térmica solar, a 

força dos ventos e a força da gravidade que causa os fenômenos de precipitação, infiltração e 

deslocamento das massas de água. Por ano, cerca de 47.000km3 retornam aos oceanos, através 

dos rios, represas, lagos e águas subterrâneas (TUNDISI, 2003). 

O ciclo hidrológico está ligado à dinâmica da atmosfera e à troca de água de grandes 

reservatórios, como os oceanos, as geleiras e os aquíferos. Em contrapartida, os rios e lagos, 

biosfera e atmosfera possuem volumes insignificantes se comparados com os grandes 

reservatórios. O sistema de circulação da atmosfera é extremamente dinâmico e não-linear, 

dificultando sua previsão quantitativa (TUCCI, 2006). 
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O ciclo hidrológico, em síntese, envolve cinco processos: a evapotranspiração, a 

evaporação, a precipitação, o escoamento superficial e o escoamento subterrâneo, conforme 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Componentes do ciclo hidrológico.  

 

Fonte: MMA, 2007. 

 

A energia solar é responsável por transmitir às moléculas de água a energia necessária 

para a evaporação e a passagem para a atmosfera, sendo o motor do ciclo hidrológico. O retorno 

da água ao oceano resulta da libertação de parte da energia presente nas moléculas, originando 

sua condensação, e do efeito da gravidade, que gera a precipitação e o escoamento superficial 

e subterrâneo (HIPÓLITO; VAZ, 2013).   

Na Hidrologia, a precipitação é considerada como toda água proveniente do meio 

atmosférico que atinge a superfície terrestre, se diferenciando pelo estado em que a água se 

encontra. As diferentes formas de precipitações são a neblina, a chuva, o granizo, o orvalho, a 

geada e a neve. As características principais da precipitação são o seu total, a duração e a 

distribuição temporal e espacial. O total precipitado tem significado apenas se estiver ligado a 

uma duração. A precipitação ocorre de forma aleatória não permitindo uma previsão 
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determinística com grande antecedência, sendo estatístico o tratamento dos dados de 

precipitação (BERTONI; TUCCI, 2012). 

A precipitação que cai sobre a terra pode seguir caminhos distintos: uma parte se 

evapora durante a queda; outra parte é retida pelas vegetações ou por edificações; o restante 

alcança a superfície do solo, gerando o escoamento superficial ou ficando armazenada em 

depressões superficiais.  

As precipitações podem ser classificadas como convectivas, orográficas e frontais ou 

ciclônicas. Convectivas são chuvas de pequena duração e grande intensidade, restritas a áreas 

pequenas podendo provocar inundações em bacias pequenas; são características das regiões 

equatoriais, onde os ventos são fracos e os movimentos de ar são fundamentalmente verticais, 

havendo a possibilidade de ocorrer nas regiões temperadas por ocasião do verão. Orográficas 

são chuvas de grande duração e pequena intensidade, que cobrem pequenas áreas e ocorrem 

quando ventos quentes e úmidos que sopram normalmente do oceano para o continente, elevam-

se e se resfriam adiabaticamente ao se depararem com uma barreira montanhosa, acontecendo 

a condensação do vapor, formação de nuvens e ocorrência de precipitação em forma de chuva. 

Frontais ou ciclônicas são chuvas que atingem grandes áreas com intensidade média e possuem 

grande duração, podendo ser acompanhadas por ventos fortes com circulação ciclônica e 

produzir cheias em grandes bacias, são derivadas da interação de massas de ar quentes e frias 

(BERTONI; TUCCI, 2012). 

Da precipitação que atinge o solo, parte do seu volume pode infiltrar ou escoar 

superficialmente dependendo da capacidade de infiltração desse solo, que está associada a 

condições variáveis de umidade, características químicas ou estruturais do solo e cobertura 

vegetal. Com a infiltração no solo, a água pode percolar para o aquífero ou gerar um escoamento 

subsuperficial ao longo dos canais internos do solo, até atingir a superfície ou um curso d’água. 

A água que percola até o aquífero é armazenada e transportada até os rios, possibilitando que 

os rios se mantenham perenes nos períodos de longa estiagem (TUCCI, 2006).  

De acordo com Tucci (2006), o tipo de uso do solo influencia diretamente a capacidade 

de infiltração, uma vez que solos compactados e sem cobertura vegetal diminuem drasticamente 

a capacidade de infiltração da água, aumentando o escoamento superficial. A umidade é outra 

condicionante que interfere na capacidade de infiltração. Um solo argiloso pode ter uma alta 

capacidade de infiltração quando estiver seco, no entanto, após receber umidade pode se tornar 

saturado. A infiltração que realimenta a umidade do solo é absorvida em parte pelos vegetais, 

e devolvida à atmosfera por transpiração, na forma de vapor de água (SILVEIRA, 2012). 
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A infiltração proveniente de precipitações naturais geralmente não consegue saturar 

todo o solo, limitando-se a saturar, quando possível, somente as camadas próximas à superfície, 

criando um perfil típico onde o teor de umidade reduz com a profundidade. Quando a 

percolação da água à superfície é interrompida, há a redistribuição de umidade no interior do 

solo, evoluindo para um perfil de umidade inverso, com maiores teores de umidade nas camadas 

mais profundas e menores próximos à superfície (SILVEIRA et al., 2012).    

O escoamento superficial inicialmente ocorre em forma de pequenos veios de água 

que moldam o microrrelevo do solo. A erosão provocada nas partículas do solo no trajeto 

percorrido pelos veios de água, associada à topografia já existente, modelam uma microrrede 

de drenagem transitória que converge para a rede de drenagem de cursos de água mais estável, 

formado por arroios e rios. Raramente, a água escoada pela rede de drenagem mais estável 

encaminha-se ao oceano (SILVEIRA, 2012).  

Os processos de evaporação e a evapotranspiração ocorrem quando a água líquida é 

convertida para o vapor de água sendo transferida neste estado para a atmosfera. O processo só 

ocorre de forma natural se houver entrada de energia no sistema, onde a energia é derivada do 

sol, da atmosfera ou de ambos. Informações quantitativas desses processos são importantes na 

resolução de diversos problemas relacionados ao manejo de água. Contudo, essas informações 

não existem em quantidade suficiente, sendo as mesmas obtidas por medidas diretas de locais 

diferentes e distintas condições meteorológicas. Desta forma, como alternativa para suprir a 

deficiência de informações são utilizadas estimativas baseadas em princípios físicos e equações 

empíricas (TUCCI; BELTRAME, 2012). 

A evaporação para a atmosfera, seja decorrente dos continentes ou dos oceanos, é o 

fenômeno que fecha o ciclo hidrológico. Aproximadamente 70% da contribuição procede dos 

oceanos, em função dos mesmos recobrirem a maior parte da superfície terrestre (SILVEIRA, 

2012). 

Tucci (2006) descreve que o fluxo sobre a superfície terrestre é positivo, isto é, a 

precipitação é maior que a evaporação mais evapotranspiração, o que resulta em escoamentos 

superficiais, subsuperficiais e subterrâneos em direção aos oceanos. Por outro lado, o fluxo 

vertical dos oceanos é negativo, pois ocorre maior evaporação que precipitação. Este volume 

evaporado se desloca para os continentes pelo sistema de circulação da atmosfera e precipita, 

fechando o ciclo.  

Como o ciclo hidrológico é dinâmico e movimenta grandes quantidades de água, ele 

pode ocorrer de forma rápida ou muito lenta, como pode ser observado na Tabela 2.1. Nota-se, 
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por exemplo, que uma gota de água permanece cerca de dezesseis dias em um rio e por volta 

de oito dias na atmosfera.  

Tabela 2.1 - Período de renovação da água em diferentes reservatórios na Terra. 
Reservatório Período médio de renovação 

Oceanos 2.500 anos 
Água subterrânea  1.400 anos 
Umidade do solo 1 ano 
Áreas permanentemente congeladas 9.700 anos 
Geleiras em montanhas 1.600 anos 
Solos congelados 10.000 anos 
Lagos 17 anos 
Pântanos 5 anos 
Rios 16 dias 
Biomassa algumas horas 
Vapor d’água na atmosfera 8 dias 

Fonte: Shiklomanov, 1999. 

 

Os processos hidrológicos na bacia hidrográfica possuem duas direções principais de 

fluxo na bacia: vertical e o longitudinal. Os processos de precipitação, evapotranspiração, 

umidade e fluxo no solo representam o vertical, já o longitudinal é representado pelo 

escoamento na direção dos gradientes da superfície, ou seja, escoamento superficial e rios, e do 

subsolo pelo escoamento subterrâneo (TUCCI, 2006). 

 

2.2 Caracterização de bacias hidrográficas 

 

A bacia hidrográfica pode ser conceituada como uma área de captação natural da água 

que deriva da precipitação direcionando os escoamentos para um único ponto de saída, seu 

exutório. É formada basicamente por um conjunto de superfícies vertentes de uma rede de 

drenagem composta por cursos de água que convergem até chegar a um leito único no exutório, 

(Figura 2.2). A bacia hidrográfica ainda pode ser analisada como um sistema físico de entrada 

e saída, com o volume de água precipitada entrando e o volume de água escoado saindo pelo 

ponto mais baixo do relevo, considerando-se os volumes evaporados, transpirados e infiltrados 

nas camadas mais profundas do solo como perdas intermediárias (SILVEIRA, 2012). 
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Figura 2.2 - Bacia hidrográfica. 

 

Fonte: ANA (2002). 

 

Conhecer a área da bacia hidrográfica é essencial para definir o potencial de geração 

de escoamento na bacia hidrográfica, uma vez que o seu valor multiplicado pela lâmina da 

chuva precipitada ao longo de um intervalo de tempo resulta no volume de água recebido pela 

bacia neste intervalo. Portanto, define-se como área da bacia hidrográfica a sua área projetada 

verticalmente. A área da bacia pode ser obtida por planimetragem de mapas ou por cálculos a 

partir de mapas digitalizados, utilizando ferramentas computacionais de Sistemas de 

Informações Geográficas (SILVEIRA, 2012). 

O conceito de bacia hidrográfica vem recebendo no decorrer do tempo novos 

entendimentos, sendo aplicado principalmente na gestão e planejamento dos recursos hídricos. 

A bacia hidrográfica é unidade fundamental na gestão de recursos hídricos, pois é no nível da 

bacia que se averiguam as relações mais estreitas entre: 

 Recursos hídricos numa seção de um curso de água e recursos hídricos em 

outra seção a jusante da primeira; 

 Recursos de água superficiais e de águas subterrâneas; 

 Consumo de água e injeção de efluentes a montante e disponibilidade de 

água a jusante, em termos de quantidade e qualidade; 

 Modificações na ocupação do solo ou obras hidráulicas no rio e nas 

margens e consequentes modificações morfológicas ou das características 
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do escoamento a montante e a jusante, por vezes a distâncias de dezenas 

de quilômetros (HIPÓLITO; VAZ, 2013, p. 62).  

 

Em análises hidrológicas ou ambientais, a caracterização morfométrica de uma bacia 

hidrográfica é um dos procedimentos fundamentais, visando aclarar as inter-relações da 

dinâmica ambiental local e regional (TEODORO et al., 2007). As características morfométricas 

de bacias hidrográficas que influenciam o comportamento hidrológico são descritas na Tabela 

2.2.  

 

Tabela 2.2 - Características morfométricas de bacias hidrográficas. 
Características Morfométricas Tipos de Análises 

Características geométricas Área total (A) 
Perímetro total (Per) 
Coeficiente de compacidade (Kc) 
Fator de forma (Kf) 
Índice de circularidade (IC) 
Padrão de drenagem 

Características do relevo Orientação 
Declividade mínima 
Declividade média 
Declividade máxima 
Altitude mínima 
Altitude média 
Altitude máxima 
Declividade média do curso d’água 
principal 

Características da rede de 
drenagem 

Comprimento do curso d’água principal  
Comprimento total dos cursos d’água 
Densidade de drenagem (d) 
Ordem dos cursos d’água 

Fonte: Tonello, 2005. 

 

A caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica consiste na caracterização 

de parâmetros fisiográficos, que são indicadores físicos da bacia. Para Silveira (2012) os dados 

fisiográficos de uma bacia hidrográfica são definidos basicamente por áreas, comprimentos, 

declividades e coberturas do solo que podem ser medidos de forma direta ou expressos por 

índices, podendo ser extraídos de mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite. Esta 

caracterização tem grande aplicação como indicadores para previsão do grau de vulnerabilidade 

da bacia a fenômenos como enchentes, inundações e erodibilidade, dentre outros. 



12 
 
A área de drenagem de uma bacia hidrográfica é a área projetada em um plano 

topográfico (projeção horizontal) delimitada por seus divisores topográficos (VILLELA; 

MATTOS, 1975). 

O Coeficiente de Compacidade ou Índice de Gravelius, K�, é um índice que relaciona o 

perímetro da bacia hidrográfica e o perímetro de um círculo com a mesma dimensão, calculado 

conforme a seguinte formulação:  

Área do círculo, 

 � = � ��   →   � = 
�� 

(2.1) 

 

Definição do Coeficiente,  

 

 K� =  ���2��  →  �� = ���2���/� 
(2.2) 

 

Ou 

 K� ≅ 0,28 ���√�  
(2.3) 

 

em que: � = Área da bacia; ��� = Perímetro da bacia; � = Raio do círculo. 

 

O Fator de forma, K�, é a relação entre largura média da bacia hidrográfica e o seu 

comprimento axial.   

Adota-se: � = Comprimento axial da bacia hidrográfica; � = Área da bacia hidrográfica; � = Largura média da bacia hidrográfica. 
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Calculo da largura média, 

 

 � = �� 
(2.4) 

 

Definição do Fator de forma, 

 

 K� = �� = ��� 
(2.5) 

 

O sistema de drenagem de uma bacia hidrográfica é constituído pelo curso d’água 

principal e seus tributários (VILLELA; MATTOS, 1975). Segundo o mesmo autor, o estudo 

das ramificações e do desenvolvimento do sistema é importante, pois indica a velocidade em 

que a água deixa a bacia. A definição do sistema de drenagem inclui a verificação: (i) das ordens 

dos cursos d’água, (ii) da densidade de drenagem, (iii) do percurso médio do escoamento 

superficial, e (iv) da sinuosidade do curso d’água. 

A ordem dos cursos d’água de uma bacia hidrográfica consiste na classificação que 

reflete o grau de ramificações ou bifurcação do sistema de drenagem, quer sejam perenes, 

intermitentes, ou efêmeros (VILLELA; MATTOS, 1975). São critérios adotados nessa 

classificação: i) têm ordem 1, as pequenas correntes formadoras ou canais que não tenham 

tributários; ii) quando dois cursos d’água de mesma ordem se encontram, o canal formado será 

de ordem imediatamente superior; iii) da junção de dois cursos d’água de ordens diferentes 

resulta um outro cuja ordem será igual ao maior dentre os formadores (BARBOSA). 

A densidade de drenagem é um indicativo de eficiência e desenvolvimento do sistema 

de drenagem da bacia (VILLELA; MATTOS, 1975), e é calculada pela seguinte equação: 

 

 �� = ∑���  
(2.6) 

 

Adota-se: �� = Comprimentos dos cursos d’água; � = Área da bacia hidrográfica. 

 

O percurso médio do escoamento superficial é um índice que define a distância média 

em que a água da chuva teria que escoar superficialmente na bacia, caso o escoamento se desse 
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em linha reta desde onde a chuva caiu até o ponto mais próximo de um curso d’água qualquer 

da bacia (VILLELA; MATTOS, 1975). É calculado pela seguinte formulação: 

 

 4 � ��  × �!" = � (2.7) 

 

Sendo que 
 �!" = �4 ∑ �� 

(2.8) 

 
Adota-se: �� = Comprimento do curso d’água; � = Área da bacia hidrográfica. 

 

A sinuosidade do curso d’água é um fator controlador da velocidade do escoamento 

(VILLELA; MATTOS, 1975). Calculada por meio da equação: 

 

 sin = ��&' 
(2.9) 

 

Adota-se: �&' = Comprimento do talvegue; � = Comprimento do rio principal. 

 

A curva hipsométrica é uma forma de representação gráfica da porcentagem da área 

de drenagem, demostrando como é o relevo médio da bacia (VILLELA; MATTOS, 1975).  

O retângulo equivalente é a representação da área da bacia numa forma retangular e 

que serve para avaliar a influência do relevo sobre o escoamento superficial (BARBOSA). 

 

 

 

 

 

O retângulo equivalente é calculado com a seguinte formulação: 
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 � = � ( � (2.10) 

 

 

 ��� = 2)� + �+ (2.11) 

 

 

 ,� = 0,28 ���√�     −>      2)� + �+ =  ,�√�0,28  
(2.12) 

 

 

 �� −  ,�√�0,56 � + � = 0    −>      � =  ,�√�1,12 ± 
3,�√�1,12 4� − � 

(2.13) 

 

 

 � = ,�√�1,12 51 + 
1 − 61,12,� 7�8 

(2.14) 

 

 

 � = ,�√�1,12 51 − 
1 − 61,12,� 7�8 

(2.15) 

 

Adota-se: � = Área da bacia; ��� = Perímetro da bacia; ,� = Coeficiente de compacidade 

 

A declividade do leito ou álveo do curso d'água principal é uma medida representativa 

do relevo da bacia, que está diretamente ligada à velocidade de escoamento superficial, pois 

quanto maior a declividade, maior será essa velocidade (BARBOSA).  

 

 9: = ;�<=!�!�>< − ;?@A�  
(2.16) 
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Adota-se: ;�<=!�!�>< = Cota máxima; ;?@A = Cota mínima; 

� = Comprimento do rio principal. 

 

O método de declividade S10-85 é utilizado para obter a declividade a partir das altitudes 

a 10% e 85% do comprimento do rio, iniciando a medição da foz. A equação do método é 

escrita como:  

 

 9:BCDE = ;DE% − ;:B%0,75�  
(2.17) 

O coeficiente de escoamento médio ou de longo prazo, C, é a parcela de chuva que se 

transforma em escoamento (COLLISCHONN; DORNELLES, 2015), e é dado pela equação 

2.19: 

 

 H = I� 
(2.18) 

Adota-se: I = Escoamento médio anual da bacia; � = Precipitação média anual sobre a bacia. 

 

A bacia hidrográfica é um sistema dinâmico e complexo, formado de variáveis de 

estado ligadas por uma série de funções de transferência, submetendo-se a entradas para gerar 

saídas. Além das características físicas e bióticas, os impactos das atividades antrópicas, sejam 

eles diretos ou indiretos, podem afetar a bacia hidrográfica de diversas formas, alterando seu 

ciclo hidrológico (MONTE-MOR, 2012).  A Tabela 2.3 mostra quais as variáveis qualitativas 

incidem maior impacto sobre os processos hidrológicos de bacias hidrográficas. 

 

 

 

Tabela 2.3 - Variáveis qualitativas selecionadas de maior impacto sobre o equilíbrio 

hidrológico de bacias hidrográficas. 

M e Temas Variáveis Selecionadas 
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Físico Água Qualidade da Água 

Utilização dos Recursos Hídricos 

 Solo Impermeabilização Excessiva 
Manejo Inadequado do Solo 

 Ar Emissão excessiva de Poluentes 

Biológico Fauna Alteração dos Habitats 
 Vegetação Supressão da Cobertura Vegetal 

Grau de preservação da Mata Ciliar 

M
ei

o 
A

n
tr

óp
ic

o 

Urbano Uso e Ocupação do Solo Produção de resíduos sólidos com 
disposição inadequada 
Produção de Efluentes Industriais e 
disposição inadequada 
Ocupação de áreas inaptas (fundos de 
vales, encostas e áreas úmidas)  

Rural Atividade Agrícola Produção de resíduos com disposição 
inadequada 
Utilização descriminada de agrotóxicos e 
disposição inadequada 

Fonte: SCHUSSEL; NASCIMENTO NETO, 2015. 

 

Segundo Porto e Porto (2008) a gestão de recursos hídricos, para ser efetiva, deve ser 

integrada e considerar todos os aspectos, físicos, sociais e econômicos. Para que essa integração 

tenha o foco adequado, sugere-se que a gestão esteja baseada nas bacias hidrográficas devendo 

haver a integração dos vários aspectos que interferem no uso dos recursos hídricos e na sua 

proteção ambiental. 

 

2.3 Uso de Sistema de Informação Geográfica na Gestão de Recursos Hídricos 

 

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) é conceituado por Rosa e Ross (1999) 

como sistema que permite capturar, armazenar, manipular, analisar e exibir dados com um 

componente espacial, construindo desta forma um modelo digital de uma abstração do mundo 

real.   

Através do uso de SIG é possível em uma única base de dados associar informações 

espaciais de dados cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, 

redes e modelos numéricos de terreno, podendo haver a combinação de várias informações para 

criar mapeamentos derivados por meio de algoritmos de manipulação (CÂMARA, 1998). 

Historicamente, datam do final da década de 70. Nos Estados Unidos e Europa, os 

primeiros projetos associados ao uso de SIG foram iniciativas isoladas que atendiam às 

necessidades de áreas específicas de aplicações. Por consequência, surgiram novos sistemas 
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que aprimoraram e abrangeram as mais diversas áreas que se baseiam em informações espaciais 

(ROSA; ROSS, 1999). 

Segundo os mesmos autores, no Brasil durante a década de 80 despontaram alguns 

projetos de SIGs, comumente relacionados a área urbana. Porém, os resultados não foram 

satisfatórios, desestimulando durante a referida década as iniciativas pioneiras, especialmente 

pelos altos custos e falta de conhecimentos sobre o sistema. 

Os Sistemas de Informações Geográficas passaram por uma crescente evolução desde 

então, familiarizando-se com diferentes áreas de pesquisa. Os programas de SIG ganham cada 

vez mais espaço, principalmente quando se trata de ambientes com código fonte aberto de 

domínio público (SÁ et al., 2010).  

Para Moreira et al. (2013) as discussões atuais acerca dos problemas ambientais têm 

exigido a aplicação de ferramentas e novas metodologias que proporcionem o planejamento e 

a melhor gestão do espaço natural. A ferramenta tecnológica que mais cresce na gestão 

ambiental com forte adesão no gerenciamento dos recursos hídricos está ligada ao 

geoprocessamento, com o emprego do Sistema de Informação Geográfica e manejo de imagens 

de satélite (SÁ et al., 2010). 

Ao se tratar de cartografia ambiental, os SIGs proporcionam um conjunto de 

potencialidade, sendo possível a geração de cartas temáticas a partir da manipulação e 

integração de dados, permitindo relacionar os elementos característicos do meio físico com os 

elementos socioeconômicos de uma bacia hidrográfica para o planejamento e ordenamento do 

território (FARIA; PEDROSA, 2005).   

As técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, ao comunicarem em um 

ambiente SIG, tornam-se ferramentas fundamentais no processo de gestão e manejo de bacias 

hidrográficas, admitindo a representação precisa de dados espaciais em um ambiente interativo 

que oferece múltiplos recursos, seja na etapa de levantamento de dados e diagnósticos, ou na 

análise e leitura destes dados, auxiliando ainda em atividades de monitoramento e previsão de 

situações futuras (MARTINS, 2009). 

As ferramentas de SIGs permitem a integração com facilidade de dados das mais 

diversas áreas e variáveis ambientais, possibilitando a superposição de cartas temáticas como 

tipo de solo, cobertura vegetal, hidrografia, declividade, áreas de drenagem, dentre outros, 

compilando as informações em um mapa síntese que integra todas as características de uma 

bacia hidrográfica. Destaca-se que os mapas utilizados para a gestão dos recursos hídricos e a 

organização sócio espacial são dinâmicos, constantemente devem ser atualizados, quando 

utilizados como instrumento de tomada de decisão (PINHEIRO et al., 2009).  
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Por meio do SIG é possível realizar estudos mais aprofundados em relação à drenagem. 

Identificar os canais principais que constituem uma rede de drenagem é exequível após o 

procedimento de técnicas de realce e filtragem espacial específica. A aplicação destas 

ferramentas em análises de drenagem possibilita agilidade e precisão nos cálculos dos índices 

morfométricos. Obtém-se facialmente a área de uma bacia de drenagem utilizando-se o recurso 

existente no SIG para cálculo de área de polígono, desde que se tenha elaborado um polígono 

vetor correspondente à área da bacia. Da mesma forma, os comprimentos dos canais podem ser 

extraídos da imagem para a confecção do arquivo vetor correspondente à rede de drenagem e 

medidos com a ferramenta-padrão disponível do SIG (IBGE, 2009). 

Os estudos morfométricos, tradicionalmente, eram elaborados manualmente a partir 

de mapas e trabalhos de campo, sendo um processo lento e mais suscetível a erros. Contudo, 

nas duas últimas décadas as informações hidrográficas têm sido obtidas de Modelos Digitais de 

Elevação (MDE) e de modelos hidrológicos distribuídos, que possibilitam uma maior 

sensibilidade das propriedades espaciais. Esses modelos permitem uma simulação mais 

fidedigna de fluxo da água e uma maior precisão na delimitação das sub-bacias e bacias de 

drenagem (OLIVEIRA et al., 2007). 

Normalmente um dos primeiros procedimentos executados em análises hidrológicas 

ou ambientais é a delimitação de uma bacia hidrográfica. Com o advento e consolidação dos 

Sistemas de Informações Geográficas e uso de métodos automáticos para delimitação de bacias, 

como os Modelos Digitais de Elevação (MDEs), diversos autores têm utilizado o recorte 

espacial básico em estudos ambientais (CARDOSO et al., 2006). 

 

2.4 Água e seus usos múltiplos 

 

Conforme Benetti e Bidone (2012) explanam, dentre os recursos naturais, a água é o 

que mais apresenta diversificados e correntes usos. A água é um elemento fundamental para o 

desempenho de quase todas as atividades humanas, sendo ainda, componente da paisagem e do 

meio ambiente. São diversos os setores usuários das águas, com aplicação para inúmeros fins, 

como geração de energia elétrica, abastecimento doméstico e industrial, irrigação de culturas 

agrícolas, dessedentação de animais, navegação, recreação e diluição de despejos, descritos na 

Tabela 2.4. A utilização pode ter caráter consultivo, onde a água é captada no seu curso normal 

e apenas parte dela retorna ao curso natural do rio, ou não consultivo, que ocorre quando toda 

a água captada retorna ao curso d’água de origem (SETTI et al., 2001). 
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Como uso consultivo pode-se citar o abastecimento humano, animal e irrigação. Na 

agricultura, a água utilizada na irrigação de culturas pode consumir da ordem de 60% do seu 

volume pela evapotranspiração das plantas, regressando para a atmosfera, fazendo com que o 

volume de água manancial seja reduzido. A parte sobressalente utilizada na irrigação, se infiltra 

no solo e retrocede para o manancial por meio do escoamento subterrâneo. No abastecimento 

doméstico, considera-se um consumo de 20% do volume pelo que fica retido, o excedente 

retorna aos rios através dos esgotos. Já para o uso não consultivo, se tem a geração de energia 

e a navegação, uma vez que as atividades não alteram o volume do rio, provocando somente a 

variação da vazão ao longo do tempo (TUCCI, 2006). 

 

Tabela 2.4 – Usos da água. 
Forma Finalidade Tipo de Uso Uso 

Consultivo 
Requisito de 

qualidade 
Efeitos nas 

águas 
Com 
derivação 
de águas 

Abastecime
nto urbano 

Abasteciment
o doméstico 

industrial 
comercial e 

público 

Baixo, de 
10%, sem 
contar as 

perdas nas 
redes 

Altos ou 
médios, 

influindo no 
custo do 

tratamento 

Poluição 
orgânica e 

bacteriológica 

Abastecime
nto 
industrial 

Sanitário, de 
processo, 

incorporação 
ao produto, 

refrigeração e 
geração de 

vapor 

Médio, de 
20%, 

variando com 
o tipo de uso 
de indústria 

Médios, 
variando com 
o tipo de uso 

Poluição 
orgânica, 

substâncias 
tóxicas, 

elevação de 
temperatura 

Irrigação Irrigação 
artificial de 

culturas 
agrícolas 
segundo 
diversos 
métodos 

Alto, de 90% Médios, 
dependendo 
do tipo de 

cultura 

Carreamento 
de agrotóxicos 
e fertilizantes 

Abastecime
nto 

Doméstico ou 
para 

dessedentação 
de animais 

Baixo, de 
10% 

Médios Alterações na 
qualidade com 
efeitos difusos 

Aquicultura Estações de 
piscicultura e 

outras 

Baixo, de 
10% 

Altos Carreamento 
da matéria 
orgânica 

Sem 
derivação 
de águas 

Geração 
Hidrelétrica 

Adicionament
o de turbinas 
hidráulicas 

Perdas por 
evaporação 

do 
reservatório 

Baixos Alterações no 
regime e na 

qualidade das 
águas 
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 Navegação 

fluvial 
Manutenção 
de calados 
mínimos e 

eclusas 

Não há Baixos Lançamento 
de óleo e 

combustíveis 

Recreação Natação e 
outros 

esportes com 
contato direto, 
como iatismo 
e motonáutica 

Lazer 
contemplativ

o 

Altos, 
especialment
e recreação 
de contato 
primário 

Não há 

Pesca Com fins 
comerciais de 

espécies 
naturais ou 

introduzidas 
através de 

estações de 
piscicultura 

Não há Altos, nos 
corpos de 

água, 
correntes, 
lagos, ou 

reservatórios 
artificias 

Alterações na 
qualidade após 
a mortandade 

de peixes 

Assimilação 
de esgotos  

Diluição, 
autodepuração 
e transportes 
de esgotos 
urbanos e 
industriais 

Não há Não há Poluições 
orgânicas, 

físicas, 
químicas e 

bacteriológica
s 

Usos de 
preservação 

Vazões para 
assegurar o 
equilíbrio 
ecológico 

Não há Médios Melhoria da 
qualidade da 

água 

Fonte: Adaptado de Barth, 1987, apud Setti et al., 2001. 

 

No que diz respeito ao abastecimento urbano de água, o sistema é composto por 

manancial ou fonte de água, estação de tratamento e rede de distribuição na cidade. O 

abastecimento de água com captações em mananciais superficiais é mais frequente, visto que 

esses apresentam maior vazão disponível e menor custo se comparado aos recursos hídricos 

subterrâneos. Entretanto, aproximadamente 35% da população brasileira é abastecida através 

de mananciais subterrâneos, fato que ocorre normalmente em pequenas cidades (TUCCI, 2006).  

Define-se a demanda de águas urbanas a partir da população abastecida e adoção de 

quotas de consumo de água per capita. Essa demanda urbana por água constitui-se pela 

demanda doméstica, somada às atividades de indústria, comércio, prestação de serviços 

públicos e privados, que compõem o núcleo urbano. Os consumos específicos de água estão 

diretamente associados ao melhoramento de nível de vida e com o desenvolvimento do núcleo 

urbano. Fatores sociais, econômicos, climáticos e técnicos também podem influenciar nesses 

consumos específicos (SETTI et al., 2001). 
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O uso de água para a geração de energia elétrica constitui um dos usos mais frequentes 

dos recursos hídricos (BENETTI; BIDONE, 2012). Segundo dados da ANA (2014) o Brasil 

possui uma capacidade instalada de geração de energia elétrica de creca de 87.500 MW, 

distribuídos em 1.119 empreendimentos hidrelétricos, contando com 444 centrais de geração 

hidrelétrica (CGH), 480 pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e 195 usinas hidrelétricas 

(UHE). Em relação à capacidade instalada da matriz elétrica brasileira, aproximadamente 64% 

são representados pela geração hidroelétrica.  

Em função das características hidrológicas e geomorfológicas naturais, as regiões 

hidrográficas brasileiras, apresentam bacias hidrográficas com diferentes níveis de vocação 

para o aproveitamento dos recursos hídricos visando a produção de energia hidrelétrica. 

Destaca-se como maior a região hidrográfica Amazônica que representa cerca de 40% do 

potencial hidrelétrico do país, dos quais, apenas 5% são aproveitados atualmente (ANA, 2014).  

O uso da água é um elemento fundamental no desempenho de atividades industriais, 

sendo seu emprego dependente do processo de produção. A água pode participar do processo, 

mas sem ter contato direto com a matéria-prima, no caso de refrigeração ou uso para produção 

de vapor. Outras vezes a água integra-se aos produtos, como os alimentícios, ou é elemento 

participativo nos serviços industriais complementares como no sistema de limpeza e 

higienização (BENETTI; BIDONE, 2012). 

Por causa dos efluentes gerados nas atividades industriais, existe uma demanda 

importante de reuso da água industrial visando reduzir o impacto quantitativo e qualitativo dos 

efluentes. Nesse contexto, a indústria de mineração destaca-se por ter estreita associação com 

a quantidade e qualidade de água, sendo este seu insumo principal, usado no tratamento de 

minérios ou na produção de resíduos que impactam águas superficiais e subterrâneas (TUCCI, 

2006; TUNDISI, 2014). 

No tocante à navegação, o Brasil possui mais de 20.000km de vias interiores 

economicamente navegáveis, das quais 80% fazem parte do Complexo Solimões-Amazonas. 

Segundo o Anuário Estatístico Aquaviário referente ao ano de 2013, o transporte de cargas em 

vias navegáveis interiores chegou na casa de 31 milhões de toneladas.  O Plano Nacional de 

Integração Hidroviária (PNIH) aponta que se forem executados os investimentos necessários 

para viabilizar a navegação no país, haverá até o ano de 2030, um incremento total aproximado 

de 67% na extensão de hidrovias estratégicas no país, como a do Paraná-Tietê, a do Paraguai, 

a do São Francisco, a do Madeira, a do Tapajós, a do Tocantins-Araguaia, a do Solimões-

Amazonas e Hidrovias do Sul (ANA, 2014). 
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A agricultura é o grande consumidor de água tanto em nível mundial quanto no país, 

sendo responsável por cerca de 70% do uso de água. A irrigação se desenvolve a partir de 

diferentes modelos de exploração, garantindo produtividade agrícola, independente da 

pluviosidade de um determinado ano. É utilizada na agricultura com o objetivo de suprir de 

água a planta nos períodos de baixa precipitação, quando a evapotranspiração da planta é alta 

devido à radiação solar. Nas últimas décadas no Brasil, houve um crescimento significativo da 

agricultura irrigada com área projetada para o ano de 2012 de 5,8 milhões de hectares, 

assumindo papel primordial no desenvolvimento dos arranjos produtivos em regiões de déficit 

hídrico (TUCCI, 2006; ANA, 2014).  

O último relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, da Agência 

Nacional de Águas (2014), mostrou que a irrigação é a atividade responsável por 72% do 

consumo de água no Brasil. O país conta com cerca de 18 mil pivôs centrais ocupando uma 

área de 1,18 milhão de hectares. 

No Brasil, as classificações dos corpos de água e suas destinações são definidas pela 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiental (CONAMA) nº 357/2005, que também 

estabelece as condições e os padrões de qualidade da água para seus múltiplos usos, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Em relação ao consumo de água, Tucci (2006) aponta que o total de água globalmente 

retirado de rios, aquíferos e outros mananciais, assim como o uso de água por pessoa aumentou 

consideravelmente no decorrer dos anos em decorrência do crescimento populacional, 

industrialização, agricultura e contaminação. As reservas mundiais, representavam em 1950, 

16,8 mil m³/pessoa, reduzindo-se para 7,3 mil m³/pessoa em 2006, e com estimativa de redução 

para 4,8 mil m³/pessoa em 2030.  

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos (2015) traz informações e estimativas quanto ao uso de água. A agricultura precisará 

ter um crescimento de 60% na produção mundial de alimentos, e 100% a mais nos países em 

desenvolvimento, em função do rápido crescimento populacional, até o ano de 2050. Os atuais 

índices de crescimento global da demanda de água pela agricultura já se mostram 

insustentáveis, por isso o setor terá que reduzir perdas, aumentar sua eficiência no uso dessa 

água, e expandir a produtividade das culturas em relação aos recursos hídricos utilizados. 

Estipula-se um crescimento de 400% da demanda global de água pela indústria manufatureira, 

no período de 2000 a 2050, interferindo em todos os outros setores, com a maior parte desse 

aumento ocorrendo em economias emergentes e em países em desenvolvimento.  
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Um conjunto de dados apresentados por Shiklomanov (1999) mostrou projeções da 

demanda futura e consumo real para vários usos múltiplos até o ano de 2050, podendo ser 

observado no Gráfico 2.1 a demanda por atividade, assim como cenários de crescimento. 

 

 

Gráfico 2.1 - Evolução do volume de água utilizado por diversos setores ao longo 

dos anos. 

 

Fonte: Shiklomanov, 1999. 

 

 

2.5 Política Nacional de Recursos Hídricos e a interface com os Planos Municipais de 

Saneamento Básico 

  

Os inúmeros conflitos procedentes da expansão das atividades humanas com demanda 

crescente pelo uso de água e a degradação dos recursos hídricos tornou-se uma preocupação 

em nível mundial por parte de pesquisadores e administradores, na tomada de decisões e 

formulação de políticas públicas. A atual conjuntura hídrica crítica mundial, principalmente os 

pontos de escassez de água, levou a discussão a fóruns regionais, nacionais e internacionais. 

Para tanto, nos últimos anos ocorreram inúmeros avanços nas propostas, ações e organização 

para a gestão das águas. Existe um entendimento de que a integração entre pesquisa e 
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gerenciamento é um dos avanços importantes que deve ser incitado para aprimorar a gestão e 

aumentar a otimização dos usos múltiplos (TUNDISI, 2006). 

Inicialmente o processo de gerenciamento e planejamento ambiental de bacias 

hidrográficas eram direcionados a solucionar problemas como o controle de inundações, 

irrigação, abastecimento público e industrial. No entanto, verificou-se a necessidade de integrar 

na abordagem inicial os aspectos ligados aos usos múltiplos da água, na perspectiva de atender 

uma estrutura do tipo multiusuário, que disputam este recurso. Buscou-se por meio dessa 

abordagem dimensionar a qualidade e a quantidade do recurso que cabe a cada usuário, com as 

respectivas responsabilidades sobre o mesmo. Visto que as questões sobre o uso dos recursos 

hídricos decorrem de uma série de fatores naturais, econômicos, sociais e políticos, sendo a 

água o recurso que faz o ponto de convergência de um complexo sistema ambiental (PIRES et 

al., 2002). 

As primeiras discussões internacionais voltadas para a necessidade da reforma e 

modernização da gestão dos recursos hídricos aconteceram na Conferência das Nações Unidas 

sobre a Água, realizada em 1977 em Mar del Plata, através do Plano de Ação que recomendava 

a cada país a formulação e análise uma declaração geral de políticas em relação ao uso, à 

ordenação e à conservação da água, como marco de planejamento e execução de medidas reais 

para a eficiente aplicação dos diversos planos setoriais (ANA, 2002).  

No Brasil, durante a década de 80 a proposta de reformar o sistema de gestão de 

recursos hídricos passou a tomar forma, com a admissão, por parte de setores técnicos do 

governo, que aquele era o momento de se proceder à modernização do setor, o qual vinha 

fundamentando-se no Código de Águas de 1934. Apesar do Código de Águas ser um importante 

marco jurídico para o país, que permitiu a expansão do sistema hidroelétrico brasileiro, nunca 

se realizou a sua efetiva implementação (ANA, 2002). 

Segundo ANA (2002) no início dos anos 80, os setores técnicos do governo, a maioria 

designados no Ministério de Minas e Energia, colaboraram para que, dentre as diretrizes 

estabelecidas no III Plano Nacional de Desenvolvimento para os exercícios de 1980 a 1985, 

fosse abarcada a decisão de que o governo deveria patrocinar o estabelecimento de uma Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Em 1997 concretizou-se a decisão do país de enfrentar o desafio 

de gerenciar a crescente demanda de água frente ao crescimento urbano, industrial e agrícola, 

os potenciais conflitos gerados pelos multiusos desse recurso e o preocupante avanço da 

degradação ambiental dos mananciais, promulgando-se a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, através da Lei 9.433/97, e criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  
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A Política Nacional de Nacional dos Recursos Hídricos definiu em seu art. 1°, inciso 

V, como unidade territorial de planejamento a bacia hidrográfica. A adoção da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento é imprescindível, pelos aspectos hidrológicos e 

pelas inúmeras interações que ocorrem dentro da bacia entre aspectos bióticos, abióticos e 

antrópicos que interferem direta e indiretamente na dinâmica dos recursos hídricos, sendo 

fundamental compreender esses aspectos para gestão dos recursos hídricos (SOUZA et al., 

2015). 

Tundisi (2006) explana que um dos principais avanços conceituais sobre a gestão bacia 

hidrográfica foi o da mudança de paradigma quanto ao entendimento de gerenciar um sistema 

setorial, local e de resposta a crises e impactos, para um sistema integrado, preditivo e no âmbito 

de ecossistema. Por conseguinte, o conceito de bacia hidrográfica aposto ao gerenciamento de 

recursos hídricos estende as barreiras políticas tradicionais de municípios, estados, países para 

uma unidade física de gerenciamento e planejamento e desenvolvimento econômico e social.  

A importância da qualidade da água está bem conceituada na Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) em seu art. 2° que define, dentre seus objetivos, “assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos”. A PNRH considera os seguintes princípios: a água é um bem público 

dotado de valor econômico; a prioridade no uso da água é para o consumo humano e 

dessedentação de animais; garantia da múltipla utilização das águas; gestão participativa 

integrada dos usuários, sociedade civil e poder público. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu a outorga como um instrumento 

que tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 

exercício dos direitos de acesso à água. Outros quatro instrumentos que foram definidos pela 

Lei nº 9.433/97 para auxiliar na sua efetiva implementação, são os Planos de Recursos Hídricos, 

enquadramento dos corpos de água em classes, cobrança pelo uso das águas e o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos. 

A inexistência de saneamento ou a adoção de soluções ineficientes traz danos ao meio 

ambiente, como a poluição hídrica e a poluição do solo, que podem comprometer o 

abastecimento público e os diversos usos da água. Face a Política Nacional de Recursos 

Hídricos outro instrumento de gestão e planejamento são os Planos Municipais de Saneamento 

Básico, norteados pela Lei Federal nº. 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. 

Os serviços públicos de saneamento básico, segundo a referida lei, devem ser prestados 

com base nos seguintes princípios fundamentais: universalização do acesso; integralidade, 
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compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico; abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente. 

A Lei Federal de Saneamento Básico institui em seu Art. 9º que o titular dos serviços 

formulará a respectiva Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, devendo assegurar que os planos de saneamento básico sejam compatíveis 

com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos, articulando dessa forma 

com efetivo desempenho dos Planos de Recursos Hídricos. 

Estes instrumentos de gestão são importantes por terem uma visão sistêmica, englobar 

processos econômicos e sociais, estimular a integração da comunidade e a integração 

institucional estabelecendo a descentralização da tomada de decisões, e permitindo a criação de 

indicadores que avaliam o gerenciamento de recursos hídricos, corroborando com a 

transformação da preocupação com a sustentabilidade em ações públicas consistentes. 

 

2.6 Água, meio ambiente e sustentabilidade  

 

Desde a década de 1970 as reflexões sobre a sustentabilidade têm despertado a 

preocupação ambiental sobre os recursos naturais utilizados pelas pessoas. Em razão do 

aparecimento dessa questão, criaram-se diversas discussões no âmbito mundial, envolvendo a 

conscientização de vários países. Com base nestas discussões, no primeiro momento o conceito 

de sustentabilidade foi formulado com o enfoque ecológico, para somente depois receber a 

inclusão das diversas dimensões que envolvem o ser humano, suas necessidades e condutas 

(MIRANDA; TEIXEIRA, 2004). 

Segundo IBGE (2015) o termo desenvolvimento sustentável consagrou-se em 1987 

através da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que produziu um 

relatório compreendido como básico para a definição desta noção e dos princípios que lhe dão 

fundamento, denominado Relatório Brundtland, que difundiu-se rapidamente e teve larga 

repercussão internacional. Posteriormente, foram criados os princípios do desenvolvimento 

sustentável, definidos na base da Agenda 21, documento gerado e aprovado por 180 países, em 

1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

realizada no Rio de Janeiro, conhecida como Eco 92. As ideias defendidas pela Agenda 21 têm 

sido progressivamente incorporadas às agendas de diversos países. 
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O conceito de desenvolvimento sustentável ficou mais uma vez em evidência durante 

a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio 

de Janeiro em 2012, como marco de 20 anos de realização da Eco 92, contribuindo para definir 

a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas e buscando essencialmente 

um ponto de equilíbrio entre o crescimento econômico, a equidade social e a preservação 

ambiental (NUNES et al., 2012). 

Para Martins (2009) o grande desafio atual acerca do desenvolvimento sustentável é a 

promoção do desenvolvimento econômico buscando maneiras que afetem minimamente o 

ambiente, invertendo os valores e conceitos sobre a forma de crescimento estipulados desde a 

Revolução Industrial, radicados no modo de vida da sociedade globalizada, no qual grande parte 

dos impactos da ação predatória do crescimento em larga escala recaem sobre os recursos 

hídricos. 

A diversificação de usos da água e a intensificação das atividades de caráter poluidor, 

introduziram novos tipos de apropriação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

causando demandas conflitantes entre os usos de água, produzindo estresse hídrico ou escassez 

de água (TUNDISI, 2014). 

 Neste contexto, a água é um dos fatores ambientais que tem gerado grande 

preocupação dos planejadores. Atualmente no Brasil, os maiores desafios que se vislumbram 

são a concretização dos aspectos institucionais do gerenciamento dos recursos hídricos, o 

alcance do controle desses recursos nas grandes metrópoles brasileiras, o uso e controle do solo 

rural e o domínio da poluição difusa, no âmbito de uma visão racional de aproveitamento e 

preservação ambiental (TUCCI et al., 2003). 

Abramovay (2010) entende como desenvolvimento sustentável o processo de 

ampliação constante da liberdade de ações dos indivíduos com base em fatores que estimulem 

a manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às sociedades 

humanas, ou seja, o desenvolvimento sustentável depende de um horizonte estratégico entre 

seus protagonistas, associando a cooperação humana e a maneira como as sociedades optam 

por usar os recursos disponíveis nos ecossistemas.  

As áreas estratégicas para o alcance do desenvolvimento sustentável, associando-se as 

suas interações, são descritas por Hollanda et al. (2012) como a conservação dos recursos 

naturais, organização do espaço territorial, ações sócio-políticas, monitoramento e gestão 

ambiental. No que tange os recursos hídricos, os principais componentes que permitem avaliar 

o desenvolvimento sustentável, segundo Tucci (2006), são ambientes ou biomas, 
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condicionantes socioeconômicos, sistemas hídricos e disciplinas do conhecimento, dependendo 

estes aspectos de uma visão interligada que faz parte da gestão dos recursos hídricos. 

A crescente demanda pelo uso de água e os diversos impactos quantitativos e 

qualitativos, estimularam novas soluções para o gerenciamento de recursos hídricos que buscou 

a interação entre os componentes do sistema visando o desenvolvimento sustentável. Os 

elementos fundamentais para o gerenciamento integrado, em nível de bacia hidrográfica, 

preditivo e adaptativo são descritos por Tundisi (2003, p. 32): 

 

 Descentralização da gestão em nível de bacia hidrográfica. 
 Promoção e implantação de instrumentos legais e de ação através da 
organização institucional em nível de bacia hidrográfica. 
 Proteção do hidrociclo e dos mananciais. 
 Purificação e tratamento de águas (efluentes industriais e esgotos 
domésticos). 
 Conservação da biodiversidade e dos habitats na bacia hidrográfica. 
 Gerenciamento conjunto da quantidade e qualidade da água. 
 Proteção do solo, prevenção da contaminação e eutrofização. 
 Gerenciamento de conflitos e otimização de usos múltiplos adequando-
os à economia regional. 
 Monitoramento sistemático e permanente da qualidade e quantidade da 
água. 
 Promoção de avanços tecnológicos na gestão integrada; monitoramento 
em tempo real, indicadores biológicos de contaminação. 
 Ampliação da capacidade preditiva do gerenciamento por bacia 
hidrográfica, dando condições para a promoção de orientações estratégicas 
para prospecção e a procura de alternativas. 

 

Ao avaliar a sustentabilidade em um determinado local se faz necessário a aquisição 

de diferentes informações que possam traduzir o grau de sustentabilidade em que o meio se 

encontra. Desta forma, os indicadores são imprescindíveis ferramentas de avaliação, capazes 

de analisar e monitorar as tendências de desenvolvimento sustentável, estipulando metas de 

melhoria dos sistemas (MIRANDA; TEIXEIRA, 2004).  

A qualidade dos sistemas hídricos pode ser avaliada com base em indicadores que 

demonstram os efeitos de poluição classificados em difusos ou pontuais, formas de usos da 

água, tipos de contaminação retratados por parâmetros ou substâncias, e a sustentabilidade dos 

sistemas hídricos que depende da interação entre as fontes de contaminação e os condicionantes 

físicos, químicos e biológicos desses sistemas para a fauna e flora (TUCCI, 2006). 

Os indicadores de desenvolvimento sustentável, conforme descreve o IBGE (2015), 

são instrumentos essenciais para direcionar a ação e subsidiar o monitoramento e a avaliação 

do progresso adquirido rumo ao desenvolvimento sustentável. Os indicadores se tornam mais 
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úteis quando são avaliados em conjunto, uma vez que possuem dimensões ambientais, sociais, 

econômicas e institucionais, valendo mais pelo que apontam que pelo seu valor absoluto, 

devendo ser vistos como um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável.  

 

2.7 Conservação ambiental e disponibilidade de água 

 

A Terra possui 77% de sua superfície coberta por água, mas nem todas as regiões 

dispõem desse recurso em quantidade e qualidade suficientes para oferecer condições dignas 

de sobrevivência às sociedades humanas, às plantas e aos animais. A água salgada é 

representada por 97,5% dos recursos hídricos disponíveis, enquanto a água doce corresponde 

somente a 2,5%. Deste percentual de água doce, 68,7% estão concentrados nas geleiras e 29,9% 

em regiões subterrâneas de difícil acesso, restando apenas 0,26% da água doce em rios, lagos e 

na atmosfera disponíveis para o uso em nível global (SHIKLOMANOV, 1999). 

As propriedades qualitativas e quantitativas dos recursos hídricos são fundamentais à 

conservação do equilíbrio ambiental de qualquer sistema hídrico. A variabilidade temporal e 

espacial da água, a demanda mundial crescente, o avanço da poluição hídrica e contaminação 

dos corpos hídricos vêm agravando as condições dos mananciais hídricos (VESTENA et al., 

2012). 

As diferenças existentes na distribuição geográfica dos recursos hídricos são 

facilmente percebidas na análise dos dados de disponibilidade hídrica por unidade de área de 

cada país, sendo da mesma forma em relação à disponibilidade de recursos hídricos por 

habitante em cada região, o que gera os mais diferentes cenários. Existem condições em que a 

escassez hídrica decorre da baixa disponibilidade de água na região em dado momento e, em 

outras situações, mesmo havendo alta disponibilidade, a escassez é causada devido a uma 

excessiva demanda de utilização desses recursos (SETTI et al., 2001).  

Ainda, para os mesmos autores, o estresse hídrico tem seu conceito baseado nas 

exigências mínimas de água per capita para manter uma qualidade de vida apropriada em 

regiões moderadamente desenvolvidas situadas em zonas áridas. Essa definição supõe que 100 

litros diários, ou 36,5 m³/ano, representam o requisito mínimo para abastecer as carências 

domésticas e manter a saúde em um nível adequado. Contudo, a realidade tem apontado que 

países em desenvolvimento e que apresentam relativa eficiência no uso da água demandam 

entre 5 e 20 vezes o valor de 36,5 m³/(hab.ano), uma vez que precisam atender às necessidades 

da agricultura, indústria, geração de energia e outros usos. Diante do exposto, definiram-se os 

patamares específicos de estresse hídrico, conforme Tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 - Patamares específicos de estresse hídrico. 
Volume disponível per 

capita m³ /hab./ano 
Situação 

> 1.700 Somente ocasionalmente tenderá a sofrer problemas 
de falta d’água. 

1.000 – 1.700 O estresse hídrico é periódico e regular. 
500 – 1.000 A região está sob o regime de crônica escassez de 

água; 
Nesses níveis, a limitação na disponibilidade começa 
a afetar o desenvolvimento econômico, o bem estar e 
a saúde. 

< 500 Considera-se que a situação corresponde a escassez 
absoluta. 

Fonte: Beekman, 1999 apud Setti et al., 2001. 

 

Visando a facilitação na gestão dos recursos hídricos no Brasil, o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos instituiu a divisão hidrográfica nacional em 12 Regiões Hidrográficas. 

Essa divisão considera como região hidrográfica (RH) o espaço territorial brasileiro 

compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias contíguas com características 

naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares. 

Calcula-se que aproximadamente 10% do total mundial de água doce estão disponíveis 

no Brasil, fazendo com que o país se torne em termos quantitativos um dos mais ricos em água 

doce no mundo. No entanto, há grande variação de distribuição desse recurso no tempo e 

também no espaço, entre as diferentes regiões do país. Os dados do balanço hídrico mostram a 

grande diversidade hidrológica do território brasileiro, com média anual de produção hídrica 

entorno de 180 mil m³/s (ANA, 2015). 

De acordo com a obra “Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: Informe 2014” 

elaborada pela Agência Nacional de Águas, a disponibilidade hídrica superficial no país é de 

91.300 m³/s enquanto a disponibilidade hídrica subterrânea, considerando a reserva explotável, 

corresponde a 11.430 m³/s. Todavia, a distribuição dos recursos hídricos superficiais no 

território nacional é bastante heterogênea, sendo que nas bacias contíguas ao Oceano Atlântico, 

que agrupam 45,5% da população total, estão disponíveis somente 2,7% dos recursos hídricos 

do país, enquanto na região Norte estão disponíveis cerca de 81% destes recursos, onde se 

concentram somente 5% da população brasileira. 

A bacia hidrográfica Amazônica, que se localiza entre o planalto das Guianas, ao norte, 

e o Planalto Central Brasileiro, ao sul, abarca uma área de 6 milhões de km², drena águas de 

mais seis países além do Brasil, e possui grande disponibilidade hídrica em função de drenar 
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essa área gigantesca que recebe anualmente uma pluviosidade entre 2.000 e 3.000 mm (TUCCI 

et al., 2001). Em território brasileiro, a região hidrográfica Amazônica ocupa cerca de 3.870 

mil km² com precipitação média anual de 2.205 mm, representando 25% a mais do que a média 

nacional que é de 1.761 mm. A disponibilidade hídrica superficial é de 73.748 m³/s, enquanto 

a disponibilidade superficial do país é de 91.071 m³/s. A vazão média é de 132.145 m³/s, 

correspondendo a 74% da vazão média nacional de 179.516 m³/s (ANA, 2015).  

Para Tundisi (2014) a disponibilidade hídrica por regiões do país demonstra grandes 

variações com o Norte apresentando disponibilidade maior que 500 m³/s, as regiões Sul e 

Sudeste ficando entre 10 e 100 m³/s e o Semiárido dispondo somente de 0,008 m³/s. 

No geral, conforme dados da ANA (2015), a maior parte do país possui condições 

satisfatórias dos cursos d’água, em relação à criticidade qualitativa e quantitativa de água. Os 

trechos mais críticos se encontram situados normalmente nas regiões metropolitanas brasileiras, 

devido à alta demanda de água e ao lançamento de efluentes nos corpos d’água, e na Região 

Nordeste, devido à baixa disponibilidade hídrica de alguns corpos d’água. 

No Brasil, para o aproveitamento dos recursos hídricos, são estabelecidos os valores 

máximos de retirada de volumes de água de um corpo hídrico, outorgados a usuários, a partir 

da disponibilidade hídrica real. A outorga do direito de usos da água é um dos instrumentos da 

Política Nacional dos Recursos Hídricos definido como método de conservação visando 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. A Lei Federal n° 9.433/97 traz 

em seu art. 7°, parágrafo III, que a outorga deve estar vinculada a estudos referentes ao “balanço 

entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, 

com identificação de conflitos potenciais”. 

No contexto da sustentabilidade hídrica, deve haver compatibilidade entre a oferta e a 

demanda de água, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Para tanto, o planejamento 

dos recursos hídricos é fundamental, uma vez que busca à avaliação prospectiva das demandas 

e das disponibilidades desses recursos e a sua alocação entre usos múltiplos, procurando 

alcançar os máximos benefícios econômicos e sociais, com a mínima degradação ambiental 

(SETTI et al., 2001). 

Além do planejamento dos recursos hídricos e outorga de direito de usos de água, 

algumas estratégias para a preservação hidro ambiental e a conservação dos recursos hídricos, 

são descritas por Brito et al. (2007, p.29): 

 

 Proteção dos ecossistemas e conservação da diversidade ecológica; 
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 Manejo adequado do solo, de forma a minimizar a erosão e seus 
impactos sobre os recursos hídricos; 
 Recuperação das áreas degradadas e minimização do processo de 
desertificação; 
 Disciplinamento do uso e ocupação do solo; 
 Controle da salinização dos mananciais; 
 Proteção das nascentes e dos aquíferos; 
 Controle de perdas e desperdícios, e 
 Educação ambiental. 

 

2.8 Sustentabilidade no abastecimento público de água  

 

Muitas cidades estão sujeitas às variações de precipitação que podem levar a 

problemas no sistema de abastecimento, sendo este um desafio para a gestão dos recursos 

hídricos em muitos países. A dependência por uma quantidade mínima de precipitação para 

evitar um colapso no abastecimento de água, ou seja, o problema está na dependência de um 

processo natural com frequência incerta e volumes por períodos específicos. Complementando 

esta incerteza, alterações nos padrões de uso e ocupação do solo, urbanização e as condições 

ambientais também podem influenciar a ocorrência de precipitação (SORIANO et al., 2016).  

O conjunto de usos da água, que vão desde a geração de hidroeletricidade ao 

suprimento de alimentos, abastecimento público, à navegação, transporte e recreação, pro-

duzem impactos complexos e com efeitos diretos e indiretos na economia, na saúde humana, 

na qualidade de vida das populações humanas e na biodiversidade, comprometendo também a 

qualidade dos serviços aquáticos superficiais e subterrâneos, fazendo com o que acarrete 

alterações na disponibilidade hídrica afetando o abastecimento público (TUNDISI, 2006). 

Os diversos usos das águas superficiais e subterrâneas e o desenvolvimento econômico 

nacional geram conflitos em várias áreas, conforme descreve Tundisi (2014, p.8): 

 

 

 Usos da água na agricultura e suprimento urbano da água. A pressão 
sobre os recursos hídricos da superfície e a água subterrânea afeta os 
mananciais de abastecimento para as populações urbanas. 
 O suprimento público da água pode ser impactado pelo 
desenvolvimento do agronegócio e pelos usos múltiplos na indústria, afetando 
a qualidade da água, a recarga de aquíferos e aumentando os custos de 
tratamento para a produção de água potável. 
 A expansão da disposição de resíduos sólidos do sistema urbano afeta 
águas superficiais e subterrâneas, impactando a qualidade das águas. 
 O aumento da descarga de águas residuárias de populações urbanas 
(esgoto não tratado) tem enorme impacto sobre a qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas. 



34 
 

 Contaminação por substâncias tóxicas, metais pesados, fertilizantes, 
pesticidas e herbicidas utilizados na agricultura, é outro fator que impacta a 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 
 Construções de reservatórios nas bacias hidrográficas afetam os ciclos 
hidrológicos, biológicos e os ciclos hidrossociais. 
 Há um impacto permanente sobre a saúde humana e a segurança 
coletiva da população decorrente da contaminação, perda de qualidade e falta 
de disponibilidade de recursos hídricos. 

 

Para Soriano et al. (2016) a gestão de demandas é o maior desafio dentro da gestão de 

águas no Brasil, devido a necessidade de expandir e garantir o fornecimento de água em regiões 

hidrográficas com baixa disponibilidade e melhorias nos padrões de qualidade da água. 

Segundo a ANA (2010) o agravante do ponto de vista do abastecimento público de água 

consiste no fato da população brasileira estar concentrada justamente nas regiões mais 

desfavoráveis quanto a oferta de água. 

Os sistemas brasileiros produtores de água se diferenciam entre sistemas integrados, 

definidos como aqueles que atendem a mais de um município a partir do mesmo manancial, e 

sistemas isolados, que abastecem somente um município. Grande parte dos municípios 

brasileiros é abastecida por sistemas isolados que, no ano de 2010, atendiam uma população 

urbana de 83 milhões de habitantes, predominando o uso de água por meio de captação em 

mananciais superficiais (ANA, 2010). 

Nesse contexto, se faz necessário encontrar formas de uso sustentável da água, bem 

como seu tratamento e reaproveitamento. Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (2015) um dos fatores determinantes para 

alcançar a sustentabilidade em termos de recursos hídricos é a maximização da eficiência do 

uso da água pelas geradoras de energia, nos sistemas de refrigeração, e ampliação da geração 

de energia eólica, energia solar e fotovoltaica (UNESCO, 2015).  

O abastecimento de água das cidades atende residências, comércio e indústria. Há 

várias medidas de racionalização do uso da água que podem ser empregadas visando a 

sustentabilidade do abastecimento público, podendo atuar sobre o consumo, a perda e no reuso. 

Na indústria, o consumo de água pode ser reduzido pela reciclagem do seu próprio efluente, 

reuso ou aprimoramento dos processos industriais que atenuam a demanda necessária. A 

sustentabilidade do retorno dos efluentes acontece quando o mesmo é tratado ou reciclado, 

eliminando ou minimizando a poluição sobre o sistema fluvial (TUCCI, 2006). 

Apesar dos corpos hídricos terem a capacidade de diluir e assimilar esgotos e resíduos, 

por meio de processos físicos, químicos e biológicos, que possibilitam a sua autodepuração, 

essa capacidade é limitada frente a quantidade e qualidade de recursos hídricos existentes. Desta 
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maneira, o tratamento prévio de esgotos urbanos e industriais é essencial para a conservação 

dos recursos hídricos em padrões de qualidade compatíveis com a sua utilização para os mais 

diversos fins. Existem substâncias que não se auto depuram e geram poluição cumulativa das 

águas, com sérios riscos ao homem, à fauna e à flora, quando não tratadas e lançadas nos rios, 

lagos e mesmo no solo (SETTI et al., 2001). 

De acordo com dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto ano base 2014, 

elaborado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (BRASIL, 2016) 

apenas 48,6 % da população brasileira têm acesso à coleta de esgoto e somente 40% dos esgotos 

gerados no país recebem tratamento, sendo o restante despejado de forma irregular gerando 

uma grande carga poluidora aos recursos hídricos.  

Outras informações constantes no mesmo diagnóstico do SNIS demonstram que 

82,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada e 35 milhões de pessoas 

não possuem acesso a este serviço no país. A cada 100 litros de água coletados e tratados, em 

média, apenas 63 litros são consumidos, existindo uma perda de 37% da água no sistema de 

distribuição.   

Uma das formas de se reverter esta situação é a realização de ações de manejo 

envolvendo de forma integrada as medidas de racionalização. O consumo pode ser diminuído 

pelo uso de equipamentos adequados e educação ambiental. As perdas na distribuição podem 

ser sanadas com um sistema mais eficiente, através do uso de tecnologia, uso de materiais 

adequados e recuperação das redes existentes. O reuso pode ocorrer de maneira indireta, quando 

a água já usada, uma ou mais vezes para uso doméstico ou industrial, é descarregada nas águas 

superficiais ou subterrâneas e utilizada novamente; de maneira direta, quando existe o uso 

planejado e deliberado de esgotos tratados para irrigação, aplicação industrial, recarga de 

aquíferos, obtenção água potável e reciclagem interna, que é o reuso de água internamente a 

instalações industriais, para economizar água e controlar a poluição (TUCCI, 2006). 

 

2.9 Balanço, disponibilidade e demanda por água para abastecimento público 

 

O crescimento populacional exerce grande influência sobre a demanda hídrica global. 

Estima-se que no ano de 2050 haverá um crescimento da demanda hídrica mundial de 55%, 

principalmente pela expansão do setor industrial, dos sistemas de geração de energia 

termoelétrica e dos usuários domésticos (UNESCO, 2015). 

Para estudos de demanda hídrica, é importante conhecer a projeção populacional. 

Segundo Quasim (1985) apud Heller; Pádua (2010), o método de projeção geométrica é 
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recomendado para este tipo de estudo, pois projeta o crescimento populacional em função da 

população existente a cada instante.  

A equação (2.20) corresponde à fórmula da projeção da população (estimativa) para 

um tempo t qualquer, Pt, a partir da população conhecida em um tempo to, Po: 

 

 �& = �B. �KL.)&C&M+ (2.20) 

 

O coeficiente Kg da equação (2.2) pode ser estimado da relação: 

 

 ,N = �O�� − �O�BP� − PB  
(2.21) 

em que: �B = Número de habitantes inicial; �� = Número de habitantes final;  PB = Ano de referência inicial; P� = Ano de referência final. 

 

De maneira geral, as condições de disponibilidade versus demanda demonstram que 

na maior parte do território nacional não existe déficit de recursos hídricos. Porém, condições 

críticas são observadas no semiárido em períodos de estiagem, bem como em algumas regiões 

onde o uso da água é intenso e a demanda de água é alta, como nas grandes concentrações 

urbanas brasileiras, que em função da excessiva carga de poluição doméstica e industrial, e 

ocorrência de enchentes que causa contaminação de mananciais pode levar à redução da 

disponibilidade hídrica (TUCCI et al., 2000).  

Na obra “Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água” elaborado pela Agência 

Nacional de Águas (2010) é possível observar o comparativo de crescimento por demanda de 

água para abastecimento urbano nas regiões geográficas brasileiras com a estimativa de 

demanda para o ano de 2025 (Tabela 2.6). Prevê-se que as demandas médias para o 

abastecimento da população urbana brasileira crescerão cerca de 28% entre os anos de 2005 a 

2025.   

  

Tabela 2.6 - Demandas médias para abastecimento urbano. 
Ano Demanda por Região Geográfica (m³/s) Total Brasil 

(m³/s) 
 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 



37 
 

2005 34 115 33 247 65 494 
2015 45 136 39 275 75 570 
2025 54 151 44 298 83 630 
Fonte: ANA (2010). 

 

Em relação ao município de Itapagipe/MG, base territorial para este trabalho, de 

acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (2015), o consumo médio de água tratada 

em 2013 era de 167,61 litros/hab./dia, sendo a demanda de água tratada para atendimento da 

população urbana no referido ano de 2.572,65 m³, com estimativa de crescimento na demanda 

de água para abastecimento público de 34% até o ano de 2036. 

 

2.10 Município de Itapagipe 

 

O município de Itapagipe situa-se na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba e microrregião de Frutal, oeste do estado de Minas Gerais. De acordo com o último 

Censo Demográfico do IBGE (2010) o município possuía 13.656 habitantes com uma 

densidade demográfica de 7,58hab/km², sendo sua extensão territorial de 1.802,436km². 

Naquele ano de 2010, a população estimada para 2016 foi de 14.916 habitantes. 

O contingente populacional de Itapagipe cresceu a uma taxa média anual de 1,44% 

entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o crescimento do Brasil foi de 1,17%, no mesmo 

período. No referido decênio, a taxa de urbanização do município passou de 59,23% para 

69,99%, apresentando características distintas daquelas verificadas nas décadas anteriores 

(PMSB, 2015). 

Segundo o IBGE (2010), a área urbana de Itapagipe corresponde a 0,3% do território 

municipal, sendo equivalente a 5,3km², enquanto a área rural ocupa 99,7% do território, 

recobrindo 1.796,7km². Cerca de 70% da população vive na zona urbana do município. 

A economia municipal é voltada principalmente para a agropecuária, destacando-se a 

pecuária leiteira e pecuária de corte, que também contribui com a maior taxa de empregos 

formais no município. Dados do último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE (2006) 

mostrou que cerca de 60% do território rural era ocupado por pastagens e as lavouras ocupavam 

aproximadamente 5%, destacando-se o cultivo de cana-de-açúcar. Contudo, esse cenário está 

se alterando ao longo dos anos, vez que o plantio de cana-de-açúcar está ocupando áreas de 

pastagens, em função do arrendamento de terras por parte dos produtores rurais para duas usinas 

de açúcar e álcool instaladas na região. 
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Em relação aos aspectos físicos, a região em que o município está inserido (Triângulo 

Mineiro) compreende o domínio Morfoestrutural denominado de Bacias e Coberturas 

Sedimentares Fanerozóicas, sendo “planaltos e chapadas desenvolvidos sobre rochas 

sedimentares horizontais a sub-horizontais, eventualmente dobradas e/ou falhadas, em 

ambientes de sedimentação diversos, dispostos nas margens continentais e/ou no interior do 

continente” (IBGE, 2009, p.29). 

No Plano Diretor municipal (2011) consta que a região do Triângulo Mineiro está 

inserida na macro unidade dos Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, caracterizando-se por 

ter relevos planos ou dissecados, apresentar superfícies muito regulares, retrabalhadas pelos 

processos erosivos que superam os de sedimentação. 

No tocante à Pedologia, o município possui seis classes de solos distintas, que de 

acordo com Plano Diretor (2011), compreende os latossolos roxos que abarcam 50,16 % da 

área total; seguido pelos latossolos vermelho-escuros dominando 37,21% do território na região 

central, norte e oeste do município; os argissolos são restritos à borda nordeste do município, 

ocupando 7,44% do território; a terra roxa ocupa 2,85% do território, sendo sua ocorrência 

restrita à bacia do córrego Cachoeira de Cima; os neossolos quartzarênicos restringem-se aos 

topos dos Platôs Areníticos, equivalendo-se a 2,29% do município; por fim têm-se os solos 

aluviais que representam 0,05% do território municipal, limitando-se a pequena área na borda 

nordeste Itapagipe em trecho afluente do rio Verde. 

A cobertura vegetal predominante no município é o Cerrado, que apresenta as 

formações típicas do bioma, com presença de veredas e matas de galerias, e composição 

florística herbácea e arbustiva com a presença de gramíneas entre manchas de matas nativas. 

Há também no município fragmentos de Mata Atlântica com formações próximo ao rio Grande 

(PMSB, 2015). 

A região está inserida na bacia hidrográfica do baixo rio Grande – (Comitê de Bacia 

Hidrográfica GD8) que possui um total de 18 sedes municipais. O GD8 apresenta uma área de 

drenagem de 18.784km² e disponibilidade hídrica de 2 a 10 litros/s/km2 (IGAM, 2007). 

Os recursos hídricos que possuem maior relevância para Itapagipe são o rio Verde e o 

Ribeirão São Mateus que deságuam no rio Grande, delimitando parte do território municipal. 

O córrego Lageado, que nasce no município, corta a zona urbana e possui importância histórica 

para Itapagipe, pois foi em suas margens que se fundou a vila que deu origem ao município. O 

córrego Talhados que também nasce no município, tendo seu afloramento na Serra dos 

Talhados, e é um dos afluentes do Ribeirão Cachoeira de Cima. O Ribeirão Cachoeira de Cima 

que se une ao Ribeirão da Moeda, este segundo possui nascente em Itapagipe, desaguando no 
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rio Grande, rio de domínio federal, que divide os estados de Minas Gerais e São Paulo e delimita 

o município de Itapagipe na porção sul (PMSB, 2015).  

No que se diz respeito ao abastecimento público, a Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA) é responsável pela captação e abastecimento de água tratada para a 

área urbana de Itapagipe. A captação de água é realizada no Ribeirão Cachoeira de Cima 

localizada na área da Estação de Tratamento de Água, possuindo uma vazão aduzida de 36 l/s. 

A concessionária possui outorga de captação superficial para vazão de 50 l/s. A reservação de 

água tratada é feita através de três reservatórios, com volume útil de 900, 120 e 50 m³, 

respectivamente (PMSB, 2015).  

Ainda de acordo com dados do mesmo Plano, há disponibilidade de rede de 

abastecimento em toda zona urbana, o atual sistema de captação e distribuição de água tratada 

atende à demanda sem influência de intermitência ou perdas no processo. Contudo, a médio 

prazo serão necessárias ampliações no sistema de captação, tratamento e distribuição de água 

para atender o crescimento populacional, visto que para o ano de 2036, estima-se que a demanda 

por água tratada em Itapagipe seja aproximadamente de 3.894 m³ por dia. 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (2015) o serviço de coleta 

de esgoto sanitário da cidade é gerido pelo próprio município. Um dos maiores problemas 

relacionados ao saneamento do município é a falta de tratamento do esgoto, sendo que todo o 

esgoto gerado na cidade é direcionado e lançado in natura no córrego Lageado, não havendo 

nenhum estudo quanto a capacidade de autodepuração e a qualidade da água desse manancial. 

Na zona rural, a maioria dos domicílios são dotados de fossas rudimentares para fazer o 

esgotamento sanitário. 

Outro fator relevante, que pode comprometer a qualidade dos recursos hídricos no 

município é a disposição inadequada dos resíduos sólidos. Atualmente, os resíduos sólidos são 

dispostos em um aterro controlado, que funciona de forma irregular, sem licenciamento 

ambiental e não possui impermeabilização do solo. Ademais existem pontos de descarte 

irregulares espalhados tanto na zona urbana quanto na zona rural, sendo que muitos pontos 

encontrados na zona rural recebem volume significativo de embalagens de agrotóxicos (PMSB, 

2015). 

 

 

 

 



40 
 

3 METODOLOGIA  

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

No contexto socioambiental, este estudo aborda a disponibilidade e a demanda de água 

para abastecimento público no município de Itapagipe (MG). Do ponto de vista da metodologia 

da pesquisa, o presente estudo se caracteriza, quanto à sua abordagem, como quali-quantitativo. 

Qualitativo porque busca descrever o local de estudo, de forma que seja possível analisar e 

compreender as relações nele existentes (GERHARDT; SILVEIRA, 2009); e quantitativo 

porque busca quantificar informações por meio de dados estatísticos, utilizados como subsídio 

às análises (SILVA; MENEZES, 2005). 

Quanto à natureza, este estudo se classifica como pesquisa aplicada, devido ao objetivo 

de se produzir conhecimento que sirva para solucionar problemas específicos locais (SILVA; 

MENEZES, 2005). Quanto aos objetivos, pode ser classificada como pesquisa descritiva, pois 

se volta à descrição das características dos fenômenos estudados (GIL, 2002). 

Quanto aos procedimentos, este estudo se classifica como pesquisa documental, pois 

além das fontes bibliográficas foram utilizadas outras variedades de fontes, algumas das quais 

sem tratamento analítico. Ressalta-se que, segundo Gil (2002), as fontes bibliográficas, tais 

como os artigos científicos, podem ser tratadas como um tipo de documento, pois nada mais 

são do que documentos impressos para um público em específico. 

 

 
 
 

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Para estudar a disponibilidade de água para abastecimento público e a demanda por água 

em Itapagipe-MG foi definida como unidade de análise a área de contribuição, ou bacia 

hidrográfica, na qual está situada a captação de água para abastecimento público no município 

de Itapagipe.  

O curso d’água utilizado para abastecimento público na cidade de Itapagipe é o Ribeirão 

Cachoeira de Cima, que atende todo o sistema de abastecimento de água na área urbana do 

município. Demandas das áreas rurais ou do distrito Vila de São Sebastião e Vila Coqueiros 

são supridas por outras fontes. 
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A bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima (BRCC) faz parte da bacia do Rio Grande, que 

por sua vez está inserida na região hidrográfica do Paraná. No que se refere à gestão, a BRCC 

faz parte da unidade planejamento GD-8, Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Grande 

e do Comitê Federal do Rio Grande. 

Como o enfoque do estudo é o abastecimento púbico em Itapagipe, optou-se por 

considerar apenas a porção superior da BRCC, limitando-se o estudo a cobrir apenas a área que 

vai da cabeceira da bacia até o ponto de captação da água pela concessionária do abastecimento 

público. Essa área é conhecida como terço médio e superior da BRCC. 

O terço médio e superior da BRCC está situada entre os paralelos 19º40’12’’ e 

19º53’24’’ de latitude sul e os meridianos de 49º25’15’’ e 49º11’42’’ a oeste de Greenwich e 

se localiza apenas no município de Itapagipe, em meio a uma vegetação típica de Cerrado e 

Mata Atlântica. 

A região em estudo possui área de 187,7km2 e se destaca por sua importância em termos 

de fornecimento de água para a área urbana de Itapagipe e de aspectos econômicos ligados às 

atividades agrícolas locais. Na Figura 4.1 foi representada a localização do município de 

Itapagipe, da área urbana do município e da área de estudo. 
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Figura 4.1 - Localização da Bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima, no município de 

Itapagipe-MG. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile e raster da fonte IBGE (2010) e 
ASTER GDEM (2015). 
 

4.1 Diagnóstico Ambiental 

 

O diagnóstico ambiental realizado englobou a caracterização: (i) dos tipos de solo, (ii) 

do uso e ocupação do solo, (iii) dos tipos de vegetação, (iv) da precipitação, (v) da declividade, 

(vi) da bacia: características físicas, inclusive os cálculos hidrológicos e de balanço hídrico, 

(vii) da água superficial e vazão na área de estudo. 

Optou-se pela representação por meio de mapas e tabelas. O processo de mapeamento, 

delimitação, caracterização e análise dos dados ambientais coletados do Alto da Bacia do 

Ribeirão Cachoeira de Cima, que fundamentaram o processo de análise integrada, seguiu os 

procedimentos listados a seguir. 

Para elaboração do mapa de delimitação da bacia hidrográfica e a definição da rede de 

drenagem natural, foi utilizada a imagem raster de um MDE (Modelo Digital de Elevação) 

gratuito, com resolução espacial de 30 metros, do projeto ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer) GDEM (Global Digital Elevation Model), com 
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datum WGS84 (World Geodetic System) e geoide EGM96 (Earth Gravitational Model), 

baixado em 04/08/2015. A imagem raster é composta por vários pixels, e cada pixel contém 

uma descrição, ou valor. Após a obtenção da imagem, foi utilizado o software livre QGIS 

(QuantumGIS) versão 2.8.2, para reprojetar o sistema de referência de coordenadas da imagem, 

passando de um Sistema de Coordenada Geográfica para um Sistema de Coordenada Plana, no 

caso UTM (Universal Transversa de Mercator), para o cálculo de área. O recorte da bacia foi 

feito utilizando o provedor TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) que é 

um conjunto de ferramentas para construção de análises hidrológicas com base no MDE.  

O mapa de solos foi elaborado com o uso dos seguintes arquivos vetoriais: (i) shapefile 

da delimitação dos Estados brasileiros e dos municípios brasileiros, obtidos através da malha 

digital do IBGE (2014) e com dados do Censo Demográfico de 2010; (ii) shapefile da 

classificação dos solos brasileiros, elaborado por Santos et al. (2011), obtido por meio do site 

GEOBANK do CPRM Serviço Geológico do Brasil. Com o uso do software QGIS, 

importaram-se os shapefiles, e posteriormente acionou-se a ferramenta “intersecção” para o 

recorte dos shapefiles sobrepostos, excluindo os demais dados existentes que não estão 

inseridos na área de estudo, com isso obtendo apenas a representação gráfica da área desejada.  

O mapa de uso e ocupação do solo foi elaborado utilizando imagens do satélite 

LANDSAT-8, da órbita ponto 221/74, com data de passagem de 20 de agosto de 2015, obtidas 

no site do U.S.G.S. (United States Geological Survey). Foram utilizadas apenas três bandas do 

satélite para obter a composição colorida RGB, utilizando-se a sequência 4/3/2, a qual 

possibilitou uma visualização mais clara das feições existentes na área de estudo. Para a 

classificação do uso e ocupação do solo foi necessária a instalação do Plugin “Semi-Automatic 

Classification” para classificar de forma automática todos os usos e formas de ocupação.  

O mapa dos biomas foi elaborado utilizando os seguintes arquivos: a) raster – foi 

utilizada a mesma imagem do mapa de uso e ocupação de solo, no caso, imagem do satélite 

LANDSAT-8 com a composição colorida RGB 4/3/2, b) vetorial – shapefile da delimitação da 

bacia, c) imagem – foi utilizado o mapa do IBGE (2004) dos biomas brasileiros em formato pdf 

para extrair a delimitação de cada bioma da área de estudo, esse procedimento foi realizado 

utilizando o software QGIS, com a ferramenta de desenho e de georreferenciamento do arquivo.  

Para o estudo das condições de precipitação, foram analisados dados da estação 

pluviométrica de Capina Verde, código 01949004, obtidos no site Hidroweb, disponibilizado 

pela Agência Nacional das Águas (ANA, 2001). Os dados foram extraídos em 12 de fevereiro 

de 2016. Nessa estação, as medições das chuvas foram realizadas por meio de pluviômetro. A 

estação disponibiliza uma série dos dados de 1941 a 1965 e de 1975 a 2015, sendo que todas as 
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séries históricas possuem dados brutos. Não há dados consistidos do período de 2006 a 2015. 

Optou-se pela utilização da estação de Campina Verde porque ela está operando atualmente e 

apresentou um menor número de falhas em sua série histórica, além de ser a estação operante 

mais próxima de Itapagipe, com uma distância linear de 31km da cabeceira e 39km do exutório 

da bacia Ribeirão Cachoeira de Cima. 

A declividade da bacia influencia diretamente na velocidade do escoamento superficial. 

Para melhor representar a declividade optou-se pela elaboração de um mapa de declividade 

utilizando o mesmo MDE reprojetado para sistema de coordenada plana do mapa da 

delimitação da bacia e o Shapefile criado do perímetro da bacia.  Utilizado o software QGIS, 

foi acionada a ferramenta “Analise de Terreno” e depois “Declividade” para criar o mapa da 

bacia com as declividades e, posteriormente, a ferramenta de processamento do algoritmo 

“Gdal/Slope” para gerar as declividades e “Grass/r.reclass” para definir as classificações 

segundo a EMBRAPA (1979).  

A caracterização da bacia compreendeu: (i) a análise de aspectos fisiográficos, (ii) a 

definição da área de drenagem, da forma da bacia e do sistema de drenagem, (iii) o cálculo de 

atributos físicos e de balanço hídrico. 

A análise dos aspectos fisiográficos da BRCC foi realizada com o uso de SIG (Sistema 

de Informação Geográfica) por meio do qual foram produzidos mapas sobre as propriedades da 

bacia, como: área, perímetro, comprimento do canal principal, comprimento dos canais de cada 

ordem e o comprimento do talvegue do curso d’água principal. 

A área de drenagem foi obtida na elaboração do mapa de delimitação da bacia 

hidrográfica, utilizando o MDE citado anteriormente. 

A forma da bacia hidrográfica influencia diretamente no escoamento superficial, e para 

defini-la foram analisados o coeficiente de compacidade e o fator de forma. 

Nesta pesquisa, a hierarquia dos cursos d’água foi definida segundo o método de Horton 

(1945), modificado por Strahler (1964). 

Neste estudo foram considerados os cálculos de todos os atributos físicos da bacia que 

definem os fatores que influenciam no comportamento do escoamento superficial, tais como: 

declividade da bacia, curva hipsométrica, retângulo equivalente e declividade do leito ou álveo 

do curso d’água principal. 

Os dados necessários para construção da curva hipsométrica foram obtidos através do 

software QGIS. Inicialmente foi importado o arquivo raste (MDE), em seguida foi utilizada a 

ferramenta “Extração/Contorno” para gerar as curvas de nível do terreno. Posteriormente foram 

desenhados os polígonos de cada intervalo entre cotas, para obter as áreas respectivas. Com os 
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dados de cota, área de cada intervalo entre cotas, foi construído um quadro, e a partir dele gerado 

um gráfico representando a curva hipsométrica da bacia.  

As vazões média, máxima e mínima foram calculadas com base nos dados de 

monitoramento do ponto de captação da COPASA, posteriormente tabulados para serem 

utilizados na elaboração de um gráfico que demonstra o comportamento da vazão do Ribeirão 

Cachoeira de Cima no exutório.  

 

4.2 Caracterização do Sistema de Abastecimento Público 

 

A caracterização do sistema de abastecimento público urbano foi realizada com base 

nos dados de consumo de água da concessionária local Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA), relatórios do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

dados de vazão específica do Atlas Digital das Águas de Minas e dados populacionais do Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil. Os dados disponíveis nesse sistema são declarados 

oficialmente pelas concessionárias de cada município. 

Optou-se pela representação por meio de tabelas. O processo de tabulação que 

fundamentaram o processo de análise do sistema de abastecimento público seguirão os 

procedimentos listados a seguir.  

A vazão específica mínima de sete dias de duração e período de retorno de 10 anos 

(Q7,10) foi obtida do Atlas Digital das Águas de Minas. 

As informações demográficas referentes às series históricas populacionais foram 

extraídas do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).  

O consumo médio de água por pessoa-dia foi obtido através da comparação entre os 

dados de volume de água consumido e população total atendida com abastecimento de água 

(habitante), resultando no consumo médio de água por habitante-dia de cada ano analisado.  

As perdas no sistema foram quantificadas utilizando todas às series de dados disponíveis 

(2004 a 2014) do SNIS, fazendo a comparação entre o volume de água produzido e o volume 

de água consumido e obtendo a porcentagem de perdas de cada ano.  

 

4.3 Analise da Disponibilidade e Demanda por Água 

 

A análise da disponibilidade e demanda por água foi realizada com base nos relatórios 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), dados sobre população do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.  
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A representação dos resultados foi feita por meio de tabulação e criação de gráficos, 

dando apoio ao processo de análise de disponibilidade e demanda por água. Foram seguidos os 

procedimentos listados a seguir.  

Os dados sobre população no período de 1991, 2000 e 2010 foram retirados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. Esses dados foram utilizados para estimar a população 

para o período de 2016, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 

2075, 2080, 2085 e 2088 por meio de projeção geométrica, utilizando o EXCEL. 

Os dados de demanda atual foram obtidos no SNIS. A demanda futura foi estimada com 

base nos dados de demanda atual e do crescimento populacional, utilizando o EXCEL.  

 
 
 

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa e sua discussão, 

começando pelo diagnóstico ambiental. 

 

5.1 Diagnóstico Ambiental 

 

5.1.1 Tipos de solo 
 

O tipo predominante de solo possui uma larga influência sobre o escoamento 

superficial da bacia, pois, cada tipo de solo possui uma capacidade de infiltração, que é 

influenciado por alguns fatores como: o tamanho dos grãos, agregação, forma e arranjo.  

A Figura 5.1 ilustra a classificação dos solos na área de estudo.  Na bacia, verifica-se 

que no terço inferior e parte do terço médio predomina o Latossolo Vermelho Distroferrico. 

Segundo AGEITEC (Agência Embrapa de Informação Tecnológica), estes solos apresentam 

cores vermelhas acentuadas, devido à natureza dos óxidos de ferro presentes no material 

originário em ambientes bem drenados, normalmente encontrados em áreas de relevo plano e 

suave ondulado, e possuem teor de silte inferior a 20% e argila variando entre 15% e 80%. São 

solos com alta permeabilidade à água, podendo ser trabalhados em grande amplitude de 

umidade, ou seja, esta é uma área que contribui para o aumento da recarga do lençol freático e 

de forma direta nas vazões do manancial ao longo do ano.   

No terço superior e parte do terço médio predomina o Argissolo Vermelho Distrófico. 

Os argissolos apresentam cores vermelhas acentuadas devido a teores mais altos e à natureza 
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dos óxidos de ferro presentes no material originário, em ambientes bem drenados. O teor de 

argila no horizonte subsuperficial é bem maior do que no horizonte superficial (AGEITEC, 

2016). Segundo Lopes, 1989 apud Yoshioka; Lima (2005), nos solos argilosos, existe maior 

retenção de água devido à presença dos microporos que retêm a água contra as forças da 

gravidade, porém esses solos podem ser facilmente compactados. 

 

 

Figura 5.1 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG: Solos.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile da fonte Santos et al. (2011). 
  

 

 

5.1.2 Usos e ocupação do solo 
 

Um dos fatores fisiográficos mais importantes que afetam o escoamento é o uso e 

ocupação do solo. O solo ocupado por vegetação nativa é mais permeável do que um solo 

desmatado, e as consequências diretas do manejo inadequado do solo desmatado são a erosão 

e a redução da produtividade agrícola.  
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Conforme apresentado na Tabela 5.1 e na Figura 5.2, a classe predominante na bacia 

hidrográfica são as pastagens, ocupando uma área de 121,31km² (64,63%), seguida da 

vegetação nativa que corresponde 34,37km² (18,31%), solo exposto que corresponde a 

29,07km² (15,49%) e agricultura que corresponde a 2,95km² (1,57%). 

 

 

Figura 5.2 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG: Uso 

e ocupação do solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile e raster das fontes ASTER GDEM 
(2015) e USGS (2015). 
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Tabela 5.1 - Uso e ocupação do solo em 2015 na bacia do Ribeirão Cachoeira de 

Cima. 

Classes Área total (%) Área total (km²) 

Pastagem 64,63 121,31 

Vegetação Nativa 18,31 34,37 

Solo Exposto 15,49 29,07 

Agricultura 1,57 2,95 

Total 100 187,70 
 

O uso e ocupação do solo nesta bacia foi objeto de estudo de Martins (2009), em sua 

dissertação. O autor, com uso de SIG, elaborou e comparou dois mapas de uso e ocupação 

referentes aos anos de 1985 e 2008, cujos resultados são resumidamente representados nas 

Tabelas 5.2 e 5.3.  

 

Tabela 5.2 - Uso e ocupação do solo em 1985 na bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima.  

Categoria de Uso (1985) Área Total (%) 
Mata/Cerradão 19.2 
Cerrado/Pasto 29.5 
Pastagem 35.5 
Cultura/Solo Exposto 15.8 
Total 100 

Fonte: Martins (2009).  

 

Tabela 5.3 - Uso e ocupação do solo em 2008 na bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima. 

Categoria de Uso (2008) Área Total (%) 
Mata/Cerradão 16.4 
Cerrado/Pasto 27.7 
Pastagem 52.4 
Cultura/Solo Exposto 3.5 
Total 100 

 Fonte: Martins (2009).  

  

Com relação à Vegetação Nativa, também denominada por Martins (2009) como 

Mata/Cerradão são encontradas em toda a bacia, na forma de matas ciliares, de galerias, 

encostas e fragmentos de vegetação nativa, utilizados como reserva legal e/ou remanescente 

florestal. É perceptível que entre os anos de 1985, 2008 e 2015, as áreas ocupadas praticamente 

se mantiveram estáveis, houve uma diminuição no período de 1985 a 2008 de 2,8% devido à 
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conversão de novas áreas para a criação de bovinos de corte e leite, que na época era, e ainda é 

a principal atividade econômica da bacia. No período de 2008 para 2015 houve um acréscimo 

de 1,91%, este acréscimo ocorreu principalmente no terço superior da bacia, local importante 

por concentrar as nascentes da cabeceira. Por ser uma área de grande importância ambiental 

devido aos benefícios que a vegetação nativa proporciona para a recarga dos mananciais, toda 

a bacia e principalmente o terço superior deveria ter uma área maior com vegetação para 

proteger e assegurar a regularidade das vazões na bacia.  Áreas com cobertura vegetal são mais 

protegidas e estáveis, com maior capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo e 

consequentemente tendem a reduzir o escoamento superficial (SILVA et al, 2005). 

A bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima está inserida em uma região que possui dois 

biomas distintos, Cerrado e Mata Atlântica (Figura 5.3). A bacia possui poucos vestígios de 

mata virgem, isso devido a grande exploração da pecuária na região, ocorrida na década de 70. 

O bioma Cerrado ocupa 36,64% de todo o território da bacia, compreendendo o terço superior 

e parte do terço médio e o bioma Mata Atlântica ocupa 63,36%, localizado em parte do terço 

médio e no terço inferior.   

 

Figura 5.3 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG: 

Bioma. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile e raster das fontes IBGE (2004) e 
USGS (2015). 
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O cultivo de pastagem é predominante na bacia. No período de 1985 a 2008, ocorreu 

um acréscimo de 15,1%, devido à expansão da atividade pecuária que estava substituindo as 

demais. De 2008 a 2015, notou-se uma redução de 15,47% na cobertura de solo por pastagem; 

neste período, a pastagem perdeu espaço para solo exposto, agricultura e vegetação nativa, pois 

com o passar do tempo o solo foi degradando, e na maioria das vezes os produtores não 

adotaram práticas de recuperação de pastagem e de solo. Segundo Souza et al (2008), em áreas 

de pastagens mal manejadas, sem rotação de pastagem e/ou com excesso de animais por hectare, 

é comum a presença de camadas compactadas pelo pisoteio dos animais. A compactação reduz 

a taxa de infiltração da água de chuva e, consequentemente, reduz em maior escoamento 

superficial, que pode ser intensificado com o aumento da declividade do terreno e a pouca 

presença de cobertura vegetal (MIGUEL et al, 2009). Em relação à vegetação nativa, ocorreu 

neste período uma fiscalização maior do uso de áreas nativas para conversão em pastagens e o 

uso de práticas de manejo agrícola em áreas de preservação permanente. Com isso, houve a 

regeneração natural de algumas áreas antropizadas na bacia. 

Em seu estudo Martins (2009), verificou uma redução de 12,3% do solo 

exposto/cultura no período de 1985 a 2008, devido ao avanço da pastagem. Já entre os anos de 

2008 a 2015, houve um aumento de 13,56%. Esclareceu-se que as áreas classificadas como solo 

exposto são áreas com solo degradado que praticamente não possuem cobertura vegetal e áreas 

que foram gradeadas para reforma de pastagem, ações que normalmente ocorrem no mês de 

agosto, sendo que nesse mesmo mês foram capturadas todas as imagens utilizadas para 

confecção dos mapas de uso de ocupação do solo neste trabalho e no trabalho de Martins (2009).  

O uso do solo para fins de agricultura é uma prática pouco utilizada na bacia. Durante 

o período de 1985 a 2008, a maioria das lavouras era de pequeno porte, para subsistência 

familiar e comercialização local. Um fator que reprimiu a expansão agrícola foi a pecuária 

devido à rentabilidade proporcionada pela criação de bovinos de corte e/ou leite, que 

demandava menores investimentos e proporcionava maiores lucros. De 2008 a 2015 

praticamente se manteve estável a atividade, porém, neste período, mais precisamente de 2008 

a 2010 houve uma expansão da produção de cana-de-açúcar no município, devido à implantação 

de usinas sucroalcooleiras na região. Nas proximidades houve grandes mudanças, havendo a 

substituição de pastagem por cultivo de cana-de-açúcar, mas isso não aconteceu na BRCC, isso 

se deve à logística, declividade em alguns pontos que não favorecem a colheita mecanizada e o 

desinteresse e receio por parte dos pequenos produtores da região de mudar de atividade.  
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5.1.3 Precipitação 
 

O Gráfico 5.1 traz a distribuição das precipitações no período chuvoso (outubro a 

março) e no período seco (abril a setembro). No Gráfico 5.1 e na Tabela 5.4, verifica-se que o 

período chuvoso concentra 86% (1.103,15mm) da precipitação anual e o período seco 

(176mm), para uma média pluviométrica anual de 1.279,15mm. Esses índices para o período 

seco inviabilizam o plantio de algumas culturas que necessitam de maiores volumes de água, 

tornando possível apenas o plantio com uso de técnicas de irrigação. Para o período chuvoso, 

os índices são satisfatórios para várias culturas.   

Gráfico 5.1 - Média mensal de precipitação no período de 1976 a 2015 da Estação 

01949004 (Campina Verde, MG). 

 

Fonte: Hidroweb/ANA, 2016.  
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Gráfico 5.2 - Média anual de precipitação no período de 1976 a 2015 da Estação 

01949004 (Campina Verde, MG). 

 

Fonte: Hidroweb/ANA, 2016.  
 

Apresentam-se na Tabela 5.4, os dados referente às precipitações mensais, anuais e 

médias mensais do período de 1976 a 2015 da Estação 01949004 de Campina Verde, MG.  

 
 

Tabela 5.4 - Totais de Precipitações Mensais (mm) na Estação 01949004 (Campina 

Verde,MG). 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1976 198 404,8 135,7 58 91,8 0 17 22,6 160 135 202,6 129 1555,5 
1977 355 122,6 155,2 255 28 36,2 7,4 9 89,6 246 415,4 231 1950,5 
1978 235 93,6 211 19 111 15 22 0 19,4 82,6 254,6 340 1402,4 
1979 198 121,6 46,6 36,8 44,2 0 34 20,8 94,4 68 176,6 322 1163,4 
1980 213 267,8 31,2 150 29,4 45,2 0 2,2 53 166 202,8 317 1478,5 
1981 169 155,2 183 82,2 0 29,6 0 0 0 213 107,4 212 1150,9 
1982 427 223,7 300,8 61,4 64,4 36,6 18 7,3 101 149 99,2 318 1806 
1983 401 189,6 170 119 79,4 34,7 41 0 136 185 166,6 293 1815,8 
1984 199 150,3 98,6 253 54,2 0,2 0 52,7 40,4 69,6 210 221 1348,2 
1985 276 139,4 283,2 124 10,6 0 8 4,6 8 109 173,4 192 1327,6 
1986 290 194,6 161 50 90,4 0 18 56,8 17,2 117 176,4 146 1318 
1987 335 245,6 247,2 58,8 5,4 6 6,6 5,2 40,2 134 188,7 287 1560,1 
1988 264 313,4 304 121 41 4,8 0 0 4,6 207 74 294 1627,8 
1989 205 285 150,8 39,6 2,4 15,8 12 22 34 93,6 56,4 393 1310,2 
1990 214 173,3 68,4 123 23 4,3 11 175 35,3 139 134,4 104 1204,1 
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1991 354 178,7 403,1 149 18,3 3,2 0 0 37 78,2 150,4 133 1505,5 
1992 355 217,5 284,6 156 40,3 0 0 1,7 68,5 216 177,4 152 1668,9 
1993 96,3 132,7 160,7 25,4 21,4 39,3 0 30,2 102 52,9 242,3 426 1329,1 
1994 256 198 210,1 66,6 1,7 8,9 19 0 0 140 197,5 268 1365,4 
1995 221 430,7 93,6 93,8 41,3 21,8 0 0 25,5 112 100 189 1329,4 
1996 278 277 197,2 67,9 64,6 33,5 0 1,5 62,7 27,1 219,3 203 1431,1 
1997 363 145,5 94,7 68 26,8 103 0 0 75,6 133 219,7 104 1332,7 
1998 215 209,2 304,3 130 57 0,7 0 42,2 38,1 242 261,9 148 1648,3 
1999 307 247,8 115,3 41 5,3 8,1 0 0 93,9 69,6 61,1 113 1061,6 
2000 256 321,8 173,4 51 5,4 0 15 42,1 124 20 187 174 1370,3 
2001 102 44,7 217,5 36,2 83 13,8 0 35,9 91,7 52,4 122,1 241 1040,2 
2002 233 425,2 105,6 0,6 32,7 0 10 12,6 48,2 19,9 219,5 224 1331,5 
2003 355 102,9 171,6 184 25,6 11,2 0 18,3 32,9 59 93,6 220 1273,6 
2004 244 259,5 155 128 28,5 17,5 54 0,8 0 57,7 146 496 1586,2 
2005 413 50,1 161,7 21,6 96,2 26 13 14 94,4 131 103,1 167 1290,2 
2006 211 221,6 207,4 130 19,4 4,3 0 16,6 66,8 191 227,9 207 1503,5 
2007 350 159,6 123,5 27,4 33,7 0 55 0 1,3 77,1 130,6 217 1175 
2008 206 237,6 159,2 179 20,8 0 0 11,1 9,7 132 172 217 1344,3 
2009 350 196,7 375,9 27,4 56,1 26,4 11 34,2 171 121 291 331 1991,4 
2010 188 182,1 90 68,9 14,8 10 2,1 0 83,4 207 135,1 260 1240,9 
2011 293 144,7 479,9 101 21,3 40,8 0 6,5 6,5 105 175,3 256 1631,1 
2012 322 147,2 135,2 179 28,4 88,7 6,5 0 110 23 147,5 240 1427,2 
2013 240 121,2 160,1 51,7 98 38,4 74 0 50,6 92,3 246,3 104 1276 
2014 143 88,1 200,3 90,7 1,7 3,1 66 0 45,3 24,4 281,7 135 1078,7 
2015 61,5 123,6 150,2 109 53 3,4 12 6,1 105 31,3 153,8   808,6 
Média 249,8 185,9 161,4 75,6 29 9,45 7 5,65 49,4 110 175,9 220 1279,2 

N° de 
meses 
sem 
chuva 

0 0 0 0 1 9 17 14 3 0 0 0 44 

Fonte: Hidroweb/ANA, 2016. 

*Os dados da estação de Campina Verde, MG, possuem 74,4% de consistência.   
 

Pode-se notar que na Tabela 5.4, em relação à média mensal da série, o mês com a maior 

precipitação foi janeiro, apresentando altura de chuva de 249,8 mm, e o mês de agosto 

apresentou 5,65 mm, sendo a menor altura de chuva.   

Na estação da seca é comum nos meses de junho, julho, agosto e setembro não haver 

precipitação, e ausência de precipitação por períodos prolongados de até três meses no ano de 

1981, e de dois meses nos anos de 1988, 1991, 1994, 1995, 1997, 1999 e 2008 (Tabela 5.4). 
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5.1.4 Declividade 
 

A compreensão da declividade do terreno é fundamental para o entendimento da 

interação entre a precipitação, escoamento superficial e da fragilidade do solo.  

 Neste contexto, Rodrigues et al. (2011), destacam que em terrenos com uma declividade 

acentuada, a água escoa na superfície mais rapidamente sendo maior a relação com os processos 

erosivos do solo, e, quando a bacia encontra-se com solo desprotegido de vegetação, intensifica 

ainda mais a degradação da mesma. 

Pode-se notar, mediante a comparação entre os mapas de declividade (Figura 5.4) e de 

uso e ocupação do solo (Figura 5.2), que as declividades entre 0 e 8%, que correspondem às 

declividades plana e suave ondulada, apresentam praticamente sua totalidade ocupada por 

pastagens. Apenas em alguns poucos pontos notam-se ocupações com vegetação nativa, solo 

exposto e agricultura. Devido a maior parte das pastagens estarem degradadas e alguns trechos 

não possuírem medidas conservacionistas de contenção do escoamento superficial, há uma 

redução da infiltração de água no solo e a produção de maior escoamento superficial, além de 

uma relativa suscetibilidade à erosão, mesmo nessas regiões de baixas declividades. Essa 

ocupação de pastagem se deve a expansão da pecuária na região e ao relevo favorável para o 

uso de equipamentos agrícolas para o trabalho de preparo do solo.   

As áreas que apresentam declividades entre 8 e 20%, classificadas como onduladas, 

estão cobertas por pastagens, em sua maioria, e pequenos vestígios de vegetação nativa usadas 

como reserva legal ou áreas de preservação permanente. Excetuando-se as porções cobertas 

com vegetação nativa, essas áreas tendem a produzir uma menor infiltração de água no solo, 

maior escoamento superficial e apresentam média suscetibilidade à erosão.  

Na bacia, as áreas classificadas como forte ondulado, montanhoso e escarpado, com 

declividade acima de 20%, estão ocupadas em sua maior parte com vegetação nativa, locais que 

normalmente apresentam afloramento de substrato rochoso e encostas. Excetuando-se as 

porções com substrato rochoso, devido à cobertura vegetal essas áreas tendem a ter maior 

infiltração de água no solo, menor escoamento superficial e baixa suscetibilidade à erosão, 

mesmo com altas declividades. Para Abud et al. (2015), a cobertura vegetal exerce papel 

fundamental para a infiltração de água no solo, pois reduz a velocidade da água e a erosão 

superficial. Estas áreas não estão sendo utilizadas para a pecuária devido à dificuldade e 

impossibilidade de se usar máquinas agrícolas nestes locais.  

Segundo Andrade et al. (2014), no processo de planejamento ambiental de bacias 

hidrográficas é fundamental a interpolação entre os dados de declividade, altitude com uso e 
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ocupação do solo, pois possibilita uma análise integrada, sendo possível identificar prováveis 

áreas de risco de inundação e planejar ações corretivas e preventivas.  

 

Figura 5.4 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG: 

Declividade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile e raster das fontes ASTER GDEM 
(2015). 

 

Na Figura 5.5, pode-se verificar que o relevo da bacia apresenta maior e menor altitude, 

sendo 667 m e 439 m, respectivamente, com uma altitude média de 553 m. Segundo Castro Jr. 

(2001) apud Cardoso et al (2006), em altitudes elevadas, a temperatura é baixa e há pouca perda 

de água, sendo necessário uma pequena quantidade de energia para evaporar a água, no entanto, 

em altitudes baixas, praticamente toda a energia absorvida é utilizada para evaporar a água.  
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Figura 5.5 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG: 

Altimetria. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile e raster das fontes ASTER GDEM 
(2015). 

 

5.2 Caracterização da bacia e cálculos hidrológicos 

 

5.2.1 Análise de aspectos fisiográficos 
 

Os resultados dos cálculos das características físicas da Bacia do Ribeirão Cachoeira 

de Cima são apresentados na Tabela 5.5.   
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Tabela 5.5 - Características físicas da bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima, 

Itapagipe-MG. 

   

Características Físicas Medidas 

Área de drenagem (km²)  187,7 

Perímetro (km) 114,9 

Comprimento do canal principal (km) 43,96 

Comprimento vetorial do canal principal (km) 30,15 

Comprimento total de rede de drenagem (km) 330 

Altitude máxima (m) 667 

Altitude mínima (m) 439 

Ordem do curso d’água 4ª 

Densidade de drenagem (km/km²)  1,76 

Sinuosidade do curso d'água 1,46 

Fator de forma 0,10 

Coeficiente da compacidade 2,35 

Percurso médio do escoamento superficial (km)  0,14 

Declividade do leito - entre extremos (Sl) (m/m) 0,0048 

Declividade do leito – excluídos trechos extremos (S10-85) 
(m/m) 

0,0037 

 

De acordo com a Tabela 5.5, considerando-se os valores do coeficiente de 

compacidade e do fator de forma, pode-se afirmar que a área de estudo se apresenta pouco 

propensa a inundações em suas partes baixas, em condições normais de precipitação. O 

coeficiente de compacidade apresenta valor afastado da unidade, no caso 2,35, valor esse 

justificado pela irregularidade da forma que ocasiona menor concentração de escoamento na 

bacia; quanto ao fator de forma, o valor baixo de 0,10 reflete as características de formato 

alongado da bacia, que resulta em menor probabilidade de uma chuva intensa cobrir toda a sua 

extensão.  

A densidade de drenagem encontrada foi de 1,76km/km². Segudo Villela e Mattos 

(1975), este índice pode variar de 0,5 km/km² em bacias com drenagens pobres, e 3,5km/km² 

ou mais em bacias excepcionalmente bem drenadas, ou seja, a bacia possui média capacidade 

de drenagem. 

Conforme Figura 5.6, o sistema de drenagem da bacia possui ramificações de quarta 

ordem, segundo o critério de Horton-Strahler. Pode ser considerada uma bacia com um bom 

grau de ramificações ou bifurcação do sistema de drenagem. Sob esse aspecto o tempo com que 

a água deixa a bacia é reduzido, resultando em forte tendência para a concentração do 

escoamento e intensificação dos picos de cheia. Segundo Tonello et al (2006), sistemas de 
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drenagem de até quarta ordem são comuns em pequenas bacias e ações antrópicas refletem 

diretamente sobre a qualidade ambiental.  

 

Figura 5.6 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG: 

Hierarquia Fluvial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando arquivos shapefile e raster das fontes ASTER GDEM 
(2015). 
 

A sinuosidade do curso d’água encontrada foi de 1,46, o que indica que o canal 

principal possui tendência retilínea e, por isso, tende a apresentar fluxo de água mais rápido 

(NARDINI et al, 2013) e maior capacidade de transporte de sedimentos (ANTONELI; 

THOMAZ, 2007).  

O percurso médio do escoamento superficial na bacia foi de 0,14km, ou seja, a água da 

chuva, em média, terá que escoar 140m linearmente pela superfície da bacia até encontrar o 

curso d’água mais próximo.   

Curva hipsométrica é a representação gráfica da variação da altitude da bacia. 

Representa o estudo da variação da elevação do terreno em relação ao nível médio do mar. A 
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curva hipsométrica construída para a bacia (Gráfico 5.3 e Quadro 1) possui uma altitude média 

de aproximadamente 557,5 metros e uma altitude mediana de 570 metros, sendo que 50 % do 

seu terreno está acima da cota 570 metros, tendo uma altitude máxima de 667 metros e altitude 

mínima de 439 metros.  

A variação da elevação e a elevação média são fatores que possuem relação com a 

temperatura e a precipitação (DUARTE et al. (2007). Segundo (DURY 1972 apud FRITZONS, 

2008) a temperatura é influenciada também pela altitude e, normalmente, decresce numa 

proporção de aproximadamente 1 ºC/100m. Dependendo da saturação do ar, o decréscimo da 

temperatura média em relação a altitude pode ser de 1 ºC a cada 180 metros. 

 

Quadro 5.1 - Cálculo da curva hipsometrica.   

Cota (m) Ai (Km²) 
Áreas 

relativas 
Ai/A x 100 

Área 
relativas 

acumuladas 
(%) 

Coras 
médias 

(m) 
Cotas médias x A 

667 - 637 2.82 1.50 1.50 652 1838.65 
637 - 615 17.88 9.53 11.03 626 11192.80 
615 - 593 7.99 4.26 15.29 604 4827.73 
593 - 571 35.67 19.00 34.29 582 20760.59 
571 - 549 48.27 25.72 60.01 560 27032.83 
549 - 527 35.03 18.66 78.67 538 18843.65 
527 - 505 23.68 12.62 91.29 516 12221.06 
505 - 483 10.62 5.66 96.95 494 5248.46 
483 - 461 4.51 2.40 99.35 472 2128.39 

461 - 439 1.22 0.65 100.00 450 546.99 

∑ = 187.70 100.00   104641.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
Gráfico 5.3 - Hipsometria da bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG. 

  

 

 

A declividade do leito do Ribeirão Cachoeira de Cima foi de 0,0048m/m para Sl (entre 

extremos) e de 0,0037m/m para S10-85. A baixa declividade do Ribeirão indica que, sob esse 

aspecto, a água escoa em baixa velocidade, pois quanto maior a declividade, maior será a 

velocidade de escoamento. 

Os resultados encontrados no cálculo do balanço hídrico da bacia foram 1.055,9mm/ano-

1 de evapotranspiração, 1.279mm/ano-1 de precipitação média (média de 40 anos) e 

223,1mm/ano-1 de escoamento em sua foz. Após o balanço, pode-se concluir que 100% da 

precipitação média anual resultam em 17,44% de escoamento e 82,56% evapotranspiração.  

Em outras palavras, o coeficiente de escoamento superficial médio de longo prazo foi 

de 0,17.  

Na Bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima existe apenas um ponto de monitoramento 

de vazão, realizado pela concessionária local (COPASA). As medições das vazões foram 

realizadas a montante do ponto de captação de água para abastecimento público de 

Itapagipe/MG. Por isso, o balanço hídrico foi aplicado para a bacia definida pela seção de 

medição da vazão. A COPASA iniciou o monitoramento em 18 de setembro de 1990, realizando 

inicialmente apenas uma medição por ano, até 1994, em 1995 foram realizadas duas medições 

nas datas 18/05/1995 e 11/07/1995, em 1996 apenas três medições nas datas 31/01/1996, 

15/05/1996 e 04/09/1996, em 1997 apenas quatro medições nas datas 29/01/1997, 03/04/1997, 

20/05/1997 e 26/08/1997. A partir de 1998 as medições passaram a ser constantes, com 
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periodicidade mensal e/ou bimestral. A série utilizada para este estudo foi de 1998 a 2014 para 

vazão.   

Para o entendimento do comportamento da vazão no exutório, foi construído um 

Hidrograma com base nos dados obtidos. No Gráfico 5.4 destaca-se os eventos extremos, como 

os picos (vazões máximas) e os períodos com baixa vazão.  

 
Gráfico 5.4 - Hidrograma da bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG. 

 

Fonte: COPASA, 2015. 

 

Nota-se no hidrograma a vazão média de 1,33m³/s e os maiores picos, que ocorreram 

nos anos de 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.  

Na data de 11/01/2005, foi registrado um pico de vazão de 4,07m³/s; no período de 3 

a 6 de janeiro deste ano, foi registrado um acúmulo de precipitação de 64,4mm. 

Na data de 08/02/2007, foi registrado um pico de vazão de 4,14m³/s; verificou-se no 

mês que antecede esse registro, um acúmulo de precipitação de 350,3mm. 

Na data de 15/04/2008, foi registrado um pico de vazão de 3,94m³/s; no mês que 

antecede esse registro houve um acúmulo de precipitação de 159,2mm e, também, registraram-

se 34,3mm de precipitação entre os dias 13 a 15 deste mês. 

Na data de 17/03/2009, foi registrado um pico de vazão de 4,24m³/s; neste mês, houve 

registro de 118,8mm de precipitação acumulada entre os dias 11 e 16. 
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Na data de 26/01/2010, foi registrado um pico de vazão de 3,60m³/s; no mês janeiro 

deste ano, entre os dias 14 e 25, houve acúmulo de precipitação de 78,2mm. 

Na data de 14/04/2011, foi registrado um pico de vazão de 4,45m³/s; houve registro de 

acúmulo de precipitação de 63mm entre os dias 3 e 13 deste mês, e no mês anterior a 

precipitação alcançou o maior registro mensal desde 01/10/1941, chegando a 479,9mm.  

Na data de 08/02/2012, foi registrado um pico de vazão de 4,56m³/s; verificou-se no 

mês anterior um registro de precipitação acumulada de 322,1mm.  

Analisando a série de vazão representada no Gráfico 5.5 e precipitação da Tabela 5.4, 

vê-se que os períodos extremos de baixa vazão aconteceram nos anos de 1999, 2001, 2002, 

2004, 2005 e 2014. Detalhadamente, datas e fatores que procuram justificar esses eventos são: 

Na data 30/11/1999, foi registrada a vazão de 0,61m³/s; entre julho e setembro deste 

ano, houve registro de precipitação nula em 70 dias consecutivos.  

Na data 14/08/2001, foi registrada a vazão de 0,58m³/s; nos 70 dias que antecederam 

esta data, a precipitação registrada foi nula.  

Na data 23/10/2002, foi registrada a vazão de 0,42m³/s; no ano anterior, registrou-se 

um acúmulo de precipitação de 1.040,2mm, sendo 18,7% abaixo da média que é 1.279mm. Este 

foi o menor registro de vazão de toda a série histórica estudada.  

Na data 30/09/2004, foi registrada a vazão de 0,57m³/s; nos 71 dias que antecederam 

esta data, não ocorreram nenhuma precipitação.  

Na data 22/11/2005, foi registrada a vazão de 0,63m³/s; durante 77 dias, entre junho e 

setembro, ocorreram apenas dois eventos isolados de chuva, sendo 13,2mm em 19/07/2005 e 

14mm em 19/08/2005. 

Na data 03/09/2014, foi registrada a vazão de 0,65m³/s; nos 36 dias que antecederam 

essa data, não ocorreu nenhuma precipitação.  
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Gráfico 5.5 - Hidrograma da bacia do Ribeirão Cachoeira de Cima, Itapagipe-MG, 

vazões máximas, mínimas e médias. 

.  
 Fonte: COPASA, 2015. 

 

Tendo como base para análise a série de dados de 1998 a 2014 das vazões máximas e 

mínimas anuais (Gráfico 5.5), pode-se verificar que da série de 17 anos, em apenas 5 anos 

(2005, 2007, 2009, 2011 e 2012) a vazão superou 4 m³/s, atingindo máxima de 4,56 m³/s em 

2012. As vazões mínimas anuais, de toda a série, apenas em 6 vezes (1999, 2001, 2002, 2004, 

2005 e 2014) atingiram vazão mínima anual menores que 0,7 m³/s, e em 2002 foi encontrado a 

menor vazão de 0,42 m³/s.  

 

5.3 Caracterização do Sistema de Abastecimento Público 

 

A COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) é responsável pelo 

abastecimento de água tratada para a área urbana de Itapagipe. A água para abastecimento 

público é captada em um barramento no Ribeirão Cachoeira de Cima, com uma vazão de 36 

l/s, sendo o único ponto de captação para abastecimento da cidade. Segundo o PMSB (2015), 

atualmente não há problemas para o abastecimento público mesmo em período de estiagem.  
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A COPASA possui outorga de captação superficial de 50λ/s desde 1993, sendo que em 

2013 foi solicitada a renovação da mesma. 

A vazão específica mínima de sete dias de duração e de período de retorno de 10 anos 

(Q7,10), obtida do Atlas Digital das Águas de Minas, foi de 0,52m³/s. Já a captação realizada 

pela COPASA é de 0,036m³/s, o que equivale aproximadamente 7% Q7,10. De acordo com a 

Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548/2012, o limite máximo de captações a serem 

outorgado é 50% da Q7,10, neste caso 0,26m³/s. O ponto de captação possui um excedente de 

0,22m³/s. 

A demanda por água para abastecimento é um fator que esta diretamente relacionado 

com a taxa de crescimento populacional da cidade Itapagipe, que deve ser estudada e projetada 

para prever o crescimento a curto, médio e longo prazo visando avaliar a possível demanda 

hídrica futura pelos usuários. 

 As informações demográficas referentes às series históricas populacional foram 

extraídas do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). Os valores de cada intervalo 

das séries podem ser verificados na Tabela 5.6.  

 

Tabela 5.6 - População Total, Rural/Urbano de Itapagipe-MG, para o período de 

1991 a 2010. 

  Ano 1991 2000 2010 
População total  11.203 11.832 13.656 
População urbana 5.643 7.008 9.558 
População rural 5.560 4.824 4.098 
       

Fonte: Adaptado de PNUD, Ipea e FJP (2013) apud Atlas do Desenvolvimento 

Humano no brasil (2013). 

 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), a população de 

Itapagipe cresceu a uma taxa média anual de 1,44% de 2000 a 2010, taxa superior à média anual 

nacional, que é de 1,17% para este intervalo. A população urbana correspondia a 59,23% da 

população total em 2000 e passou a ser 69,99% em 2010.  

De acordo com o mesmo autor, no período de 1991 a 2000, a população de Itapagipe 

cresceu a uma taxa média anual de 0,6%, valor esse menor do que a taxa média anual nacional 

que foi de 1,63% para o intervalo. A população urbana em 1991 correspondia a 50,37% da 

população total e passou a ser 59,23% em 2000.  
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Na Tabela 5.7 pode-se visualizar o volume de água consumido relacionado com o 

número de habitantes atendidos e o seu consumo médio, nos periodos de 2004 a 2014. 

 

Tabela 5.7 - Consumo médio por pessoa. 

Ano de 
referência 

Volume de água 
consumido (1.000 

m³/ano) 

População total 
atendida com 

abastecimento de 
água (habitante) 

Consumo médio 
(λ/dia/pessoa) 

2004 479,61 8402 156,39 
2005 501,45 8768 156,69 
2006 522,2 9392 152,33 
2007 541,69 9669 153,49 
2008 540,24 9963 148,56 
2009 495,85 10478 129,65 
2010 542,1 9558 155,39 
2011 559,92 9657 158,85 
2012 587,59 9751 165,09 
2013 608,7 10149 164,32 
2014 634,07 10250 169,48 

Média   156,39 
Fonte: Adaptada do SNIS (2016). 

 

Visualiza-se na Tabela 5.7 que conforme há o crescimento populacional no decorrer 

dos anos, há também o aumento da população atendida com abastecimento de água, 

crescimento do volume de água consumido anualmente e por consequência maior consumo de 

água per capta. O consumo médio de água por habitante no período entre 2004 e 2014 foi de 

156,39λ/dia. 

Os dados comparativos de consumo de água per capta nacional e estadual em relação 

ao municipal podem ser obtidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento 

(SNIS) que utiliza o indicador para a definição desse parâmetro, sendo que esse indicador é 

medido pela compilação de outros dados, como o volume de água consumido, supresso o 

volume de água exportado, dividido pela média aritmética da população atendida com 

abastecimento de água anualmente (SNIS, 2014). 

O consumo médio per capta de água no Brasil no ano de 2014 era de 162,0λ/hab. dia, 

enquanto no estado de Minas Gerais esse consumo, para o mesmo ano, era de 154,1λ/hab. dia 

(SNIS, 2014). Em Itapagipe, o consumo médio per capta de água, em 2014, foi de 169,48λ/hab. 

dia, sendo 4,4% acima da média nacional e 9,07% acima da média estadual. Esse índice sugere 

um consumo perdulário e também, que de modo geral, a população residente na cidade não 
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estaria conscientizada quanto a necessidade de controlar o uso do recurso natural, uma vez que 

a maior parte de água tratada é destinada ao abastecimento residencial, sendo baixo o número 

de comércios, prédios públicos e indústrias instaladas na cidade.   

 A eficiência do sistema de abastecimento público foi avaliada com base nos dados do 

SNIS (2016), sendo analisado o índice de perdas do sistema de 2004 a 2014, tal índice pode ser 

visualizado na Tabela 5.8.  

 

Tabela 5.8 - Perdas no sistema de abastecimento público durante o período de 2004 

a 2014. 

Ano de 
referência 

Volume de 
água produzido 
(1.000m³/ano) 

Volume de água 
consumido 

(1.000m³/ano) 

Perdas 
(1.000m³/ano) 

Perdas 
(%) 

2004 588,81 479,61 109,2 18,55 
2005 611,6 501,45 110,15 18,01 
2006 608,7 522,2 86,5 14,21 
2007 652,63 541,69 110,94 17,00 
2008 626,28 540,24 86,04 13,74 
2009 592,16 495,85 96,31 16,26 
2010 672,28 542,1 130,18 19,36 
2011 685,94 559,92 126,02 18,37 
2012 735,45 587,59 147,86 20,10 
2013 714,48 608,7 105,78 14,81 
2014 751,77 634,07 117,7 15,66 
Média   110,15 17,00 

Fonte: Adaptada do SNIS (2016).  

 

A estimativa das perdas de água no sistema de abastecimento foi obtida com a 

comparação entre o volume de água produzido e o volume de água consumido. Para o período 

analisado, verificou-se a perda significativa de 17%, o que equivale a aproximadamente 

110.150m³/ano. 

Em todo este período, as perdas se mantiveram próximas à média de 17%. Em 2006, 

2008 e 2013, registraram-se os menores índices, de 14,21, 13,74 e 14,81% respectivamente, o 

que, provavelmente, reflete as melhorias no sistema de distribuição. Em 2010 e 2012, 

observaram-se os maiores índices de perdas (19,36 e 20,10% respectivamente), que pode ser 

consequência de rupturas de antigas tubulações ocorridas neste período. 

As perdas água implica em uma maior captação de água do manancial, um maior custo 

operacional e demanda por produtos químicos para trata-la. Além do que, os usuários à jusante 

da captação poderiam ter maior disponibilidade de água para seus diversos usos.  
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5.4 Análise Crítica da Disponibilidade e da Demanda por Água 

 

Para estimar a demanda por água para o abastecimento público de Itapagipe foi 

projetada a população urbana para o período de 2016 a 2088, com base na série de dados do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) de 1991 a 2010.  

Para a estimativa populacional urbana de Itapagipe foi utilizado o método estatístico 

de projeção geométrica. O crescimento populacional pelo ritmo geométrico é normalmente 

aplicado para comunidades brasileiras de até 20.000 habitantes, que são representadas por cerca 

de 90% dos municípios do país (DACACH, 1979, p.53 apud BARCELOS, 2010). 

Por meio da projeção geométrica, ilustrada pelo Gráfico 5.6 para o período 2016-2088, 

nota-se um aclive na linha de tendência do crescimento populacional de Itapagipe, como 

consequência do aumento na taxa de crescimento médio no período de 2000 a 2010 da série 

estudada.  

 

Gráfico 5.6 - Dados e estimativas populacionais de Itapagipe, MG (1991 a 2088). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados disponíveis por PNUD, Ipea e FJP (2013) 

apud Atlas do Desenvolvimento Humano no brasil (2013).  
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Com base nesta estimativa de crescimento populacional (Tabela 5.9), por meio da 

projeção geométrica, prevê-se um incremento de 636,59% no contingente populacional da 

cidade de Itapagipe do ano de 2016 para o ano de 2088, ou seja, em um período de 73 anos 

estima-se um aumento de 11.289 para 83.154 habitantes. Por consequência, haverá maior 

demanda no consumo de água e disponibilidade de recursos hídricos. 

 

Tabela 5.9 - Projeções de população para Itapagipe (MG) no período de 2016 a 2088. 

Ano 
População de 

Itapagipe 
Projeção 

Geométrica 

1991 5643 - 
2000 7008 - 
2010 9558 - 
2016 - 11289 
2020 - 12613 
2025 - 14489 
2030 - 16644 
2035  - 19120 
2040 - 21964 
2045 - 25232 
2050 - 28985 
2055 - 33296 
2060 - 38249 
2065 - 43939 
2070 - 50475 
2075 - 57983 
2080 - 66608 
2085 - 76516 
2088 - 83154 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados disponíveis por PNUD, Ipea e FJP (2013) apud 

Atlas do Desenvolvimento Humano no brasil (2013).  

 

De posse da projeção de crescimento populacional, estimou-se o consumo de água 

tratada para os próximos anos, considerando um cenário em que não ocorram mudanças 

significativas no comportamento das pessoas com relação ao consumo de água. O resultado da 

projeção é observado na Tabela 5.10.  
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Tabela 5.10 - Projeções de consumo de água para Itapagipe (MG) no período de 

2016 a 2088. 

Ano 
População 
estimada 

Consumo de Água estimado 
(m³/dia) 

2016 11289 1765 
2020 12613 1973 
2025 14489 2266 
2030 16644 2603 
2035 19120 2990 
2040 21964 3435 
2045 25232 3946 
2050 28985 4533 
2055 33296 5207 
2060 38249 5982 
2065 43939 6872 
2070 50475 7894 
2075 57983 9068 
2080 66608 10417 
2085 76516 11966 
2088 83154 13005 

 
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados disponíveis por PNUD, Ipea e FJP (2013) 

apud Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, (2013) e SNIS (2016). 
 

Para compor essa projeção utilizou-se o consumo médio de água per capta de 

156,39λ/hab./dia, calculado entre os anos de 2004 a 2014 e disponibilizados pelo SNIS. Esse 

índice foi aplicado diretamente sobre a população projetada de 2016 a 2088. Por este cenário, 

espera-se que em 2088 a demanda por água tratada em Itapagipe seja de 13.005m³/dia-1, 

enquanto atualmente, 2016, essa demanda é de 1.765m³ dia-1.  

A vazão disponível para abastecimento (50% da Q7,10) é de 0,26m³/s. Estima-se que esta 

vazão atenda uma população de 81.531 habitantes que demanda 12.750m³/dia, ou seja, no ano 

de 2088 o município de Itapagipe atingira essa população urbana, sendo que no neste ano a 

população poderá alcançar o número de 83.154 habitantes e uma demanda de 13.005m³/dia.  

As projeções estimadas podem ser utilizadas para subsidiar a definição de estratégias 

visando o atendimento do abastecimento público no decorrer dos anos, definindo a necessidade 

de ampliação e melhorias no sistema de tratamento de água, ampliação da rede de distribuição 

de água e diminuição de perda no sistema de distribuição. Outro aspecto fundamental em 

relação a projeção populacional e a demanda por água é verificar a disponibilidade hídrica do 
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município, assegurando-se que a longo prazo haverá água suficiente para o abastecimento 

público. 

No caso de Itapagipe, baseando-se nas projeções, verifica-se que a disponibilidade 

hídrica do município é satisfatória e atenderá essa demanda até 2088. De acordo com o Atlas 

Digital das Águas de Minas (2012) a classificação dos recursos hídricos no município é 

excelente, considerando o balanço entre demanda e disponibilidade. 

 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 

 

Após análise dos dados e interpretação dos resultados obtidos neste trabalho, é possível 

concluir que o uso de Sistema de Informação Geográfica mostrou-se de grande importância 

para obter dados necessários para a caracterização física da bacia.  

A BRCC é pouco propensa a inundações em condições normais de precipitação, devido 

ao contorno irregular e seu formato alongado. O solo e as características de declividade 

favorecem a capacidade de infiltração de água e, consequentemente, propiciam a recarga do 

lençol freático de modo que não ocorram grandes oscilações nas vazões do Ribeirão ao longo 

do ano, mesmo nos períodos de estiagem. 

A cidade de Itapagipe possui apenas um ponto de captação de água bruta para 

abastecimento público, caso ocorra alguma contaminação do Ribeirão Cachoeira de Cima, o 

abastecimento da cidade ficará comprometido por tempo indeterminado, por esse motivo, 

sugere-se que a concessionária local busque uma segunda fonte de captação derivada de outro 

manancial próximo ou através de captação subterrânea (poço).  

A média de consumo per capta de água em Itapagipe é maior do que as médias nacional 

e estadual. Por esse motivo, um trabalho de educação e conscientização da população sobre uso 

racional de água, poderia ajudar a diminuir essa média, aproximando dos valores comparados.  

Outro fator importante que merece ser destacado são as perdas do sistema de 

abastecimento público que é de 17%. A concessionaria local deveria adotar medida de redução 

de perdas, através de manutenção e modernização nas redes existentes. Com a redução das 

perdas, consequentemente haveria uma menor necessidade de captação de água bruta e um 

menor custo de tratamento.     

Os resultados deste estudo mostraram que a quantidade de água outorgável para 

abastecimento público atenderá à demanda da cidade para o período projetado (2016 a 2088). 
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Assim, Itapagipe deverá ter água em quantidade para atender à demanda projetada da população 

até 2088. Esse fator é importante também para o crescimento econômico, pois incentiva a 

implantação de novas unidades produtivas. Mas, situação confortável somente acontecerá se 

for garantida a qualidade dos recursos e forem preservados os mananciais.   

Para um melhor entendimento das dinâmicas ambientais na bacia e também da região 

seria de suma importância à instalação de estações de monitoramento meteorológicas e 

hidrométricas, possibilitando a obtenção de dados mais apurados que ocasionaria em um maior 

entendimento da dinâmica hídrica da bacia. Por não ter estações na região utiliza-se a 

generalização de dados.  

Finalmente, espera-se que os resultados deste estudo possam subsidiar a gestão 

municipal nas tomadas de decisões e que permitam a adequada gestão da bacia hidrográfica e 

dos recursos hídricos, assegurando a disponibilidade hídrica para abastecimento da cidade e 

outros usos futuros.  
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