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RESUMO   

 

Com o intuito de compilar medidas de controle da água no Sistema de Abastecimento 

de Água - SAA e melhorar a gestão da matéria-prima e do produto no SAA esse 

projeto propõe uma Rede de Monitoramento do Balanço Hídrico – RMBH. A RMBH 

monitora a disponibilidade hídrica atuando em 4 fases: Monitoramento de estação 

fluviométrica para acompanhar as vazões presentes no manancial. Monitoramento do 

grau de preservação da Bacia hidrográfica de abastecimento. Monitoramento da Área 

de Preservação Permanente - APP da captação. Monitoramento das perdas no SAA. A 

proposta piloto é para ser implantada no município de Pirenópolis - GO 

 

Palavras-chave: Balanço Hídrico; Perdas; Sistema de Abastecimento de Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

ABSTRACT  

  

In order to compile water control measures in the Water Supply System (WSS) and 

improve raw material and product management in the SAA, this project proposes a 

Water Balance Monitoring Network- WBMN. The WBMN monitors the water 

availability in the work in 4 phases: Monitoring of fluviometric station to follow the 

flows present in the well. Monitoring of the degree of preservation of the water supply 

basin and Permanent preservation area - PPA. Monitoring of losses in the WSS. The 

pilot proposal is to be implemented in the city of Pirenópolis – GO 

 

Keywords: Water Balance; Losses; Water supply system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 10 

2. JUSTIFICATIVA ............................................................................................................. 12 

3. OBJETIVO ....................................................................................................................... 12 

4. ÁREA AFETADA ............................................................................................................ 12 

5. PROJETO ......................................................................................................................... 17 

5.1 LINHAS DO PROJETO ............................................................................................ 17 

5.2 LINHA 1- MONITORAMENTO DAS VAZÕES .................................................... 17 

5.2.1 1ª ETAPA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS ....................................................................................................................... 17 

5.2.2 2ª ETAPA – INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA .................. 18 

5.2.3 3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. . 20 

5.2.4 PARÂMETROS A SEREM MEDIDOS ............................................................ 21 

5.2.5 PERIODICIDADE E SISTEMÁTICA DAS CAMPANHAS DE MEDIÇÃO . 21 

5.2.6 ESTAÇÕES A SEREM IMPLANTADA .......................................................... 22 

5.3 LINHA 2- MONITORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DE 

ABASTECIMENTO. ........................................................................................................... 22 

5.3.1 1ª ETAPA – LEVANTAMENTO DA BACIA E DA APP ............................... 22 

5.3.2 2ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO . 23 

5.4 LINHA 3- MONITORAMENTO DA APP DA CAPTAÇÃO. ................................ 24 

5.4.1 1ª ETAPA – LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE E DA APP ................ 24 

5.4.2 2ª ETAPA – ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRAD ............................ 24 

5.4.3 3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. . 25 

5.5 LINHA 4- MONITORAMENTO DA PERDAS NO SAA ....................................... 25 

5.5.1 1ª ETAPA – ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO E SIMULAÇÃO

 25 

5.5.2 2ª ETAPA – MODULAÇÃO COM CONTROLE DE PRESSÃO (VRP) ........ 26 

5.5.3 3ª ETAPA – INTERVENÇÕES EM MACROMEDIÇÃO E MICROMEDIÇÃO

 26 

5.5.4 4ª ETAPA – ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO .............................. 27 

5.6 PONTOS CRÍTICOS ................................................................................................. 27 

5.7 LICENÇAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES ....................................................... 27 

5.8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ............................................................... 27 



 

9 

 

5.9 FONTES DE FINANCIAMENTO ............................................................................ 27 

6. AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DA AÇÃO .............................................................. 28 

6.1 VIABILIDADE ECONÔMICA ................................................................................ 28 

6.2 VIABILIDADE SOCIAL .......................................................................................... 28 

6.3 VIABILIDADE AMBIENTAL ................................................................................. 28 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 29 

APÊNDICE I - Cronograma de Execução ............................................................................... 31 

APÊNDICE II  - Aquisição de Equipamentos e Contratação .................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 que Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico (BRASIL, 2007); que altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências; considera 

abastecimento de água potável como “constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e respectivos instrumentos de medição”. 

A Portaria Nº 2.914, de12 de dezembro de 2011 do Ministério da saúde (Ministério da 

SAÚDE, 2011) que “Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Define sistema de abastecimento 

de água- SAA para consumo humano como “instalação composta por um conjunto de obras 

civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à 

produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição”. 

Considerando as duas legislações apresentadas acima tem-se que o Sistema de 

Abastecimento de Água - SAA vai desde a captação até a rede que conecta o SAA nas 

economias que são abastecidas. A matéria-prima do SAA é a água e para que o mesmo se 

mantenha funcionando regularmente é preciso que essa matéria-prima esteja sempre 

disponível em quantidade suficiente e qualidade adequada. Com as crises hídricas que o país 

vem passado desde o ano 2000 medidas de monitoramento e controle tem sido cada vez mais 

empregadas com essa finalidade. 

Com o intuito de compilar medidas de controle da quantidade água no SAA e melhorar a 

gestão da matéria-prima e do produto no sistema, esse projeto propõe uma Rede de 

Monitoramento do Balanço Hídrico - RMBH para ser implantada inicialmente em sistemas 

que tem passado por desabastecimento e também tem enfrentado problemas na regularização 

da outorga de água. 

A RMBH é composta por monitoramentos de diferentes variáveis. 

 Monitoramento de estação fluviométrica para acompanhar as vazões presentes no 

manancial. 

O monitoramento da vazão do manancial proporciona conhecimento indispensável da 

disponibilidade hídrica do manancial ao longo do tempo. Esse dado auxilia a gestão técnica 

do SAA uma vez que a água do manancial é matéria prima do sistema. No Brasil a rede 
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hidrológica remonta ao século XIX, nacionalmente a rede hidrológica nacional está sob a 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas, o estado de Goiás não possui uma rede 

própria e as estações existentes estão instaladas em rios de grande porte ou em lugares que 

tem aproveitamento hidrelétrico. Com a instalação de estações hidrológicas a SANEAGO terá 

dados estratégicos para realizar a gestão hídrica de seu sistema podendo realizar 

planejamentos de operação e alteração nos SAA’s com dados precisos. Após a outorga esses 

dados também auxiliaram no acompanhamento da vazão que chega ao ponto de captação. 

 Monitoramento do grau de preservação da bacia hidrográfica de abastecimento. 

A Bacia hidrográfica de abastecimento ou de captação corresponde a bacia hidrográfica 

que tem como exutório o ponto de captação, ou seja, toda a área de drenagem que influencia 

na água que será captada. O monitoramento dessa bacia é feito não somente pelo grau de 

preservação, mas também pela definição dos pontos críticos (Estações elevatórias de efluente; 

aterros; lançamentos de água pluvial; postos de gasolina; etc) que são fontes poluidoras que 

representam potencial risco à qualidade da água. 

 Monitoramento da APP da área captação. 

O código Florestal Brasileiro - CFB, Lei nº12.651, de 25 de maio de 2012, (BRASIL, 

2012) define em seu artigo terceiro Área de Preservação Permanente – APP como “área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.”. 

Por vezes a propriedade onde a captação está instalada já é adquirida com o passivo da 

APP degradada. As ações de monitoramento da APP da área de captação visam recuperar e 

manter a APP com no mínimo o tamanho definido CFB. 

 Monitoramento das perdas no SAA. 

Reduzir as perda dentro do sistema é um desafio mundial no Brasil a média do país hoje é 

de cerca de 37% (SNIS, 2016). As perdas referem-se aos volumes não contabilizados dentro 

do sistema podendo ser consideradas reais ou aparentes. As reais são aquelas que fisicamente 

o volume é perdido na forma de vazamentos, extravasamento de reservatórios, descargas em 

redes, as aparentes são aquelas provenientes de ligações clandestinas ou por problemas de 

medição. As perdas aparentes provocam impacto financeiro. As perdas reais além deste 

impacto também impactam a produção, uma vez a matéria-prima muitas vezes já escassa se 

perde.  
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Tem se tornado cada vez mais comum a exigência do órgão outorgante de um baixo índice 

de perda nos SAA. Uma vez que a redução e o controle das perdas representa um maior 

controle do balanço hídrico dentro do sistema. 

Para selecionar os SAA sob a responsabilidade da SANEAGO que poderiam ter 

implantada a RMBH como ferramenta de gestão de recursos hídricos foram definidos os 

seguintes parâmetros de seleção: 

 SAA que passaram por desabastecimento nos últimos 10 anos; 

 SAA que tem enfrentado problema para regularizar a situação da outorga de 

captação por indisponibilidade hídrica; 

 Locais que não possuem estações fluviométricas próximas ao manancial de 

interesse; 

 Bacias que foram realizados levantamentos de diagnóstico pela empresa. 

 Locais que tem sido realizados projetos de recuperação ambiental ou de 

Pagamento por Serviços Ambientais. 

Também foi verificado o prazo de vigência da concessão e a possibilidade de renovação 

do contrato; se foram realizadas obras recentes no SAA; e/ou se já existem projetos de 

expansão do SAA em fase final ou já em andamento. Assim chegou-se ao município de 

Pirenópolis - GO que será a área afetada por este projeto piloto. 

2. JUSTIFICATIVA 

A implantação da RMBH possibilitará maior controle da gestão de recursos hídricos desde 

o manancial até a entrega da água beneficiada na rede de distribuição e auxiliará na tomada de 

decisão. O acúmulo dos dados provenientes do monitoramento a longo prazo facilitará a 

elaboração de projetos de intervenção e expansão do SAA existente e também poderá 

viabilizar a regularização das outorgas das captações no Órgão outorgante. 

3. OBJETIVO 

Implantar a RMBH no SAA. 

4. ÁREA AFETADA 

O município de Pirenópolis- GO tem uma área de 2.205,010 Km
2
, com uma população 

estimada de 24.604 habitantes em 2016 segundo IBGE (2016). Apesar de ter cerca de 99% 

(SNIS, 2014) de abastecimento público, o município ainda não foi contemplado um Sistema 
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de Esgotamento Sanitário, mas as obras já estão em andamento contabilizando cerca de 20 

milhões de reais para atender 77% da população (SANEAGO, 2014). 

O município de Pirenópolis foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional - 

IPHAN em 1988, mantendo conservada e intacta sua feição original e suas tradições. Além da 

vertente histórica, inúmeras cachoeiras trazem muitos turistas para a cidade sendo essa uma 

importante fonte de renda. O turismo afeta fortemente o abastecimento de água, devido a 

população flutuante em torno de 10 mil turistas por mês (cerca de 40% da população do 

município) conforme “Plano Municipal de Turismo de Pirenópolis 2012-2016”. 

Para atender ao SAA duas captações são utilizadas ambas com um pequena vazão 

específica que atualmente não tem sido suficiente e ocasionaram situações de 

desabastecimento em 9 anos dos últimos 10 anos. 

Os pontos atuais de captação situados no Córrego Frota e Córrego Barriguda, conforme 

figuras 1 e 2, tem uma área de drenagem muito pequena resultando em uma vazão outorgável 

reduzida. Na tentativa de resolver esse problema a SANEAGO está estudando a implantação 

de duas outras captações no Ribeirão Inferno e Rio das Almas, conforme figuras 3 e 4. 

 

Figura1: Captação existente no SAA Pirenópolis – Córrego Barriguda 

Fonte: Google Earth, SANEAGO. 

 

http://www.pirenopolis.com.br/historia
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Figura 2: Captação existente no SAA Pirenópolis – Córrego Frota 

Fonte: Google Earth, SANEAGO. 

 

 

Figura 3: Captação em estudo para implantação no SAA Pirenópolis – Ribeirão Inferno 

Fonte: Google Earth, SANEAGO. 
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Figura 4: Captação em estudo para implantação no SAA Pirenópolis – Rio das Almas 

Fonte: Google Earth, SANEAGO. 

 

Para o cálculo da disponibilidade hídrica a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA emitiu a Instrução 

Normativa 04-2015 (SECIMA, 2015), que define as vazões específicas de referência Q95% 

para o Estado de Goiás, para efeito de cálculo da disponibilidade hídrica em casos de captação 

direta em águas superficiais. Todos os pontos de captação atual e previstos estão situados na 

UGH do Alto Tocantins com uma vazão específica de 3,11L/s/km
2
, conforme figuras 5 e 6. 

As vazões outorgáveis para os pontos de captação propostos estão descritas na figura 7.  
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Figura 5: UGH Alto Tocantins. 

Fonte: Google Earth, SIEG, SECIMA. 

 

 
Figura 6: Detalhe dos pontos de captação UGH Alto Tocantins 

Fonte: Google Earth, SIEG, SECIMA. 
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Ponto de captação Área de drenagem km²   L/s/km²  Q outorgável (50% da Q95%) L/s 

Córrego Barriguda 6,95 3,11 10,80 

Córrego Frota 1,55 3,11 2,41 

Ribeirão Inferno 64,81 3,11 100,77 

Rio das Almas 35,22 3,11 54,76 
Figura 7: Quadro de vazões outorgáveis para os pontos de captação. 

Fonte: SECIMA, AUTOR. 

Para esse projeto foram considerados os quatro pontos de captação e as ações desse 

projeto contribuirão para a regularização da outorga no órgão Gestor de Recursos Hídricos. 

5. PROJETO 

5.1 LINHAS DO PROJETO 

O projeto de implantação da rede de monitoramento do balanço hídrico no SAA é 

composto por 4 linhas de ações. 

5.2 LINHA 1- MONITORAMENTO DAS VAZÕES  

Para realizar o monitoramento das vazões nas captações serão instaladas estações 

fluviométricas à montante do ponto de captação. A execução da Linha 1 constará de 3 etapas. 

5.2.1 1ª ETAPA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

A primeira etapa do monitoramento das vazões é a aquisição dos equipamentos e 

contratação dos serviços de instalação. 

a) Das atividades: 

Nesta etapa, as atividades restringem-se à aquisição dos equipamentos e instrumentação 

necessários e contratação dos serviços para instalar a estação fluviométrica. A aquisição e 

contratação deve ser realizada respeitando a Lei 8666/1993 (BRASIL, 1993). Os 

equipamentos e instrumentos necessários estão detalhados no Apêndice 1 – Planilha de custo 

anexa, aqueles que não foram declarados é porque já existem na empresa. O período de 

execução estimado desta etapa é apresentado em Cronograma anexo. 

 Licitação – A SANEAGO possui procedimentos de licitação realizados pela Comissão 

Permanente de Licitação – CPL para que as aquisições sejam feitas respeitando os 

termos da Lei 8666/1993 (BRASIL, 1993). 

 Compra  

 recebimento pela SANEAGO;  
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b) Dos Equipamentos 

Serão adquiridos nessa etapa. 

 Micromolinete fluviométrico; 

 Molinete fluviométrico; 

 Réguas Limnimétricas; 

 Contratação de equipe para instalar as estações fluviométricas, treinar a equipe local 

no uso e manutenção das estações. 

 Haste de Escuta 

 Geofone 

c) Da Responsabilidade  

CPL
1
 – realizar licitação dos equipamentos conforme definidos em projeto 

COMPRAS
2
 – Efetuará a compra dos equipamentos licitados 

Gestor do Projeto – Atestará o recebimento dos equipamentos se estiverem conforme o 

solicitado em projeto. 

PATRIMÔNIO
3
 – Fará o recebimento dos equipamentos e incluirá no patrimônio da 

empresa e repassará para o uso no projeto. 

5.2.2 2ª ETAPA – INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA 

a) Das atividades: 

Esta etapa consistirá na implantação das estações fluviométricas e constará das seguintes 

etapas: 

 Visita técnica para reconhecimento dos locais previamente estabelecidos e definição 

do local da instalação objetivando melhor local para relação Cota X Vazão; 

 Instalação da Seção de Réguas Limnimétricas segundo os padrões da ANA; 

 Instalação das Referências de Nível segundo os padrões da ANA; 

 Batimetria da seção transversal e instalação das Seções de Medição segundo os 

padrões da ANA; 

 Elaboração de planilhas necessárias para a coleta das informações; 

 Elaboração de ficha técnica descritiva da estação segundo os padrões da ANA; 

                                                 
1
 CPL- Comissão permanente de licitação SANEAGO 

2
 COMPRAS – Departamento responsável pelas compras na SANEAGO 

3
 PATRIMÔNIO- Departamento responsável pelo cadastro e monitoramento dos patrimônios da SANEAGO 
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 Cadastro e treinamento dos operadores; 

Devem ser utilizados como padrões da ANA os requisitos dos subitens do manual 

“Orientações para elaboração do relatório de instalação de estações hidrométricas” 

(ANA, 2014), relacionados abaixo.: 

“3.2 Instalação da Seção de Réguas Limnimétricas;  

3.3 Instalação das Referências de Nível;  

3.4 Instalação das Seções de Medição; 

4.1 Modelo de Ficha Descritiva;” 

b) Dos Equipamentos e Instrumentação 

 Os equipamentos e instrumentos necessários para executar esta etapa são:  

 Ecobatímetro hidrográfico portátil com GPS acoplado;  

 Estação Total para os nivelamentos topográficos;  

 Veículo tipo Pick-up 4X4, com cabine dupla, ar condicionado e direção hidráulica;  

 Notebook para input e processamento das informações;  

 Réguas limnimétricas de medição de nível;  

 Máquina fotográfica digital para registro de informações relevantes como: acesso aos 

locais, estações implantadas, situação da captação à época da implantação, etc. para 

compor as fichas técnicas das mesmas. 

c) Da responsabilidade 

Esta etapa será realizada pela SANEAGO em parceria com a empresa contratada para instalar 

a estação fluviométrica. 

Responsabilidades da SANEGO: 

 Garantir o acesso da empresa contratada aos locais selecionados; 

 Definir as equipes de campo e de escritório que executarão as atividades definidas no 

Projeto; 

 Fornecer diárias, combustível e motorista aos técnicos que farão as campanhas de 

reconhecimento, levantamentos e instalação das estações de medição previstas;  

 Proteção dos equipamentos e instrumentos de medição adquiridos; 

Responsabilidades da Empresa contratada: 

 Realizar as atividades deste item descritas em a.  

 Apoio na proteção dos equipamentos e instrumentos de medição adquiridos; 
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O período de execução estimado desta etapa é apresentado em Cronograma anexo. 

5.2.3 3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

a) Das Atividades 

Esta etapa consistirá na implantação do monitoramento quantitativo das águas que abastecem 

as captações em questão. 

 Campanhas de medição de vazões de entrada; 

 Tratamento e análise de consistência das informações; 

 Alimentação do Banco de Dados da SANEAGO;  

 Manutenção da rede de monitoramento implantada;  

Serão realizadas inicialmente 07 (sete) medições de vazão para a definição da curva-chave. E 

anualmente serão realizadas no mínimo 03 (três) medições de vazão para calibração da curva-

chave sendo 02 (duas) na estiagem e 01(uma) em período chuvoso. 

b) Dos Equipamentos e Instrumentação 

 Micromolinete fluviométrico;  

 Molinete fluviométrico  

 Veículo tipo Pick-up 4X4, com cabine dupla, ar condicionado e direção hidráulica;  

 Notebook para input e processamento das informações; 

 Máquina fotográfica digital para registro de informações relevantes como: situação da 

captação e entorno, ocorrências e eventualidades. 

c) Da responsabilidade 

Esta etapa será realizada pela SANEAGO em parceria com a empresa contratada para instalar 

a estação fluviométrica. 

Responsabilidades da SANEAGO: 

 Acompanhar a empresa que fará as medições para a curva chave e também realizar as 

medições com equipamento da SANEAGO como parte do treinamento de operação da 

estação. 

 Verificar os dados entregues pela empresa contratada 

 Realizar anualmente as três medições necessárias e calibrar a curva-chave 

 Inserir e disponibilizar no banco de dados da SANEAGO as informações referentes às 

vazões encontradas. 

Responsabilidades da Empresa contratada: 
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 Realizar as medições necessárias para a elaboração a curva-chave e instruir os 

operadores da Estação como parte do treinamento; 

 Realizar tratamento e análise de consistência das informações; 

 Entregar a planilha da curva-chave para ser alimentada com dados da leitura da cota; 

 Treinar o operador da estação para coletar os dados e alimentar a planilha da curva-

chave. 

Esta etapa é considerada como etapa de calibração e avaliação da estação, período prévio ao 

inicio do monitoramento propriamente dito. O período de execução consta no Cronograma de 

Execução 

5.2.4 PARÂMETROS A SEREM MEDIDOS 

Em termos quantitativos serão medidas as seguintes variáveis:  

 Velocidade da água nos rios que abastecem às captações 

 Níveis dos rios a serem monitorados 

5.2.5 PERIODICIDADE E SISTEMÁTICA DAS CAMPANHAS DE MEDIÇÃO 

a) Vazão dos rios: As campanhas serão realizadas nas seções de medição de cada estação 

fluviométrica implantada. Será utilizado molinete fluviométrico para medir a velocidade 

da água na seção. Em águas rasas (até 0,80 m de profundidade) as medições serão feitas 

a vau e com micromolinete, acima disto, será utilizado o molinete fluviométrico. Como 

exposto anteriormente, as campanhas serão realizadas três vezes por ano uma no período 

de maior vazão e duas na estiagem pela equipe de operação da estação. Durante as 

chuvas serão tomadas as previsões meteorológicas de cada região e comunicação com os 

operadores para organizar as datas das campanhas.  Nas datas das medições, a equipe 

fará vistoria do estado em que se encontram as estações, sanando, se for possível, 

alguma avaria ou dano que os instrumentos tenham sofrido. O preenchimento das 

planilhas e o cálculo das vazões serão feitos em campo para facilitar a correção se 

houver necessidade. Já a construção das curvas-chave será realizada em escritório.  

b) Níveis de rios: Os dados de níveis dos rios serão acompanhados diariamente pelos 

operadores das estações que anotarão as observações em planilha. Será estabelecido o 

modo de inserção e disponibilização dos dados no sistema da SANEAGO. 
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5.2.6 ESTAÇÕES A SEREM IMPLANTADA 

ID Manancial Coordenadas 

01 Córrego da Barriguda Conforme definição da segunda etapa proposta 

02 Córrego do Frota Conforme definição da segunda etapa proposta 

03 Rio das Almas Conforme definição da segunda etapa proposta 

04 Ribeirão Inferno Conforme definição da segunda etapa proposta 

 

5.3 LINHA 2- MONITORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DE 

ABASTECIMENTO. 

O monitoramento da bacia hidrográfica de abastecimento é dividido em duas partes, a 

primeira de levantamento e a outra de monitoramento. 

5.3.1 1ª ETAPA – LEVANTAMENTO DA BACIA E DA APP  

Nessa etapa será realizado por meio de ferramentas de geoprocessamento a delimitação da 

bacia hidrográfica que tem como exutório o ponto de captação.  

a) Das atividades: 

Para realização dessa etapa é necessário fazer a delimitação da área da bacia com o auxílio 

do software de geoprocessamento (QGIS). Toda a área da bacia é avaliada por meio de 

imagens para verificar pontos de interesse e traçar a rota do levantamento em campo. 

 Produção do mapa da bacia. 

 Avaliação das imagens dentro da bacia identificando pontos críticos para 

acompanhamento ou possíveis fontes poluidoras. 

 Levantamento em campo e elaboração de relatório da situação da bacia hidrográfica.  

b) Dos Equipamentos 

 Software de geoprocessamento – gratuito - QGIS 

 Máquina fotográfica digital para registro de informações relevantes como: situação da 

captação e entorno, ocorrências e eventualidades. 

 Receptor de GPS portátil 
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 EPI’s: perneira, repelente, protetor solar, chapéu com protetor de nuca. 

 Veículo tipo Pick-up 4X4, com cabine dupla, ar condicionado e direção hidráulica;  

c) Da Responsabilidade  

 SUTOM
4
 – Todas as atividades dessa etapa. 

5.3.2 2ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO 

a) Das atividades: 

Após a definição dos pontos críticos (Estações elevatórias de efluente; aterros; 

lançamentos de água pluvial; postos de gasolina; etc) e fontes poluidoras existentes 

dentro da bacia monta-se o programa de monitoramento. Para monitoramento será 

utilizada também a ferramenta IOB- Índice de Ocorrência na Bacia que é o registro 

realizado pela equipe local de qualquer ocorrência dentro da Bacia de Captação que 

possa afetar direta ou indiretamente o abastamento ou a qualidade do manancial de 

abastecimento. 

 Definir e Cadastrar os pontos críticos e as fontes poluidoras dentro de uma planilha 

Gravidade, Urgência e Tendência- GUT. 

 Elaborar mapa com pontos e a prioridade conforme GUT. 

 Realizar treinamento com a equipe local para melhorar a eficiência da equipe em 

acompanhar os pontos e também na utilização do IOB.  

b) Dos Equipamentos 

 Software de geoprocessamento – gratuito - QGIS 

 Software de planilha para calculo do GUT 

c) Da Responsabilidade  

SUTOM, E-GMA
5
 – Definir e Cadastrar os pontos críticos e as fontes poluidoras dentro de 

uma planilha GUT. 

SUTOM – Treinamento da equipe local 

EQUIPE LOCAL
6
 – Utilização do mapa dos pontos conforme GUT e utilização do IOB. 

Após a implantação do monitoramento o número de ocorrências na bacia e o tipo de 

ocorrência determinará o prazo para realização do novo monitoramento respeitando um 

intervalo entre 2 e 4 anos. 

                                                 
4
 SUTOM- Superintendência responsável pela proteção de manancial e melhorias no sistema 

5
 E-GMA – Gerência de Meio Ambiente da SANEAGO 

6
 Equipe Local – Equipe que trabalha nos distritos da SANEAGO 
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5.4 LINHA 3- MONITORAMENTO DA APP DA CAPTAÇÃO. 

A terceira parte do projeto é verificar se a APP da propriedade onde se encontra a captação 

está composta conforme esta lei e adequar o que for preciso. Bem como propor medidas de 

monitoramento para manter a APP com o maior grau de preservação possível e verificar o 

grau de influencia da preservação da APP com a disponibilidade e qualidade hídrica na 

captação. A execução da Linha 3 constará de 3 etapas. 

5.4.1 1ª ETAPA – LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE E DA APP 

A primeira etapa dessa fase é o levantamento da APP prevista no CFB para a propriedade 

em que captação está inserida. 

a) Das atividades: 

Nesta etapa, as atividades restringem-se a mapear a propriedade e a APP para avaliar a 

situação da área e a porcentagem de APP que precisa ser recomposta. O período de execução 

estimado desta etapa é apresentado em Cronograma anexo. 

 Produção do mapa da propriedade com a delimitação da APP conforme prevê o CFB. 

 Produção do mapa da área ocupada pela APP atual. 

 Calcular a porcentagem de área a ser recomposta e traçar metas de acordo com a área. 

b) Dos Equipamentos 

 Software de geoprocessamento – gratuito - QGIS  

c) Da Responsabilidade  

TOPOGRAFIA
7
 – realizar levantamento da propriedade. 

SUTOM – Produzir mapas. 

E-GMA - Calcular a área a ser recomposta 

5.4.2 2ª ETAPA – ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRAD 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA possui 

um modelo de Elaboração de Projeto de Recuperação de Danos decorrentes da Infração ou 

Recuperação de Áreas Degradadas –PRAD ( IBAMA, 2011). Nesta etapa será elaborado o 

PRAD conforme modelo do IBAMA. Utilizar o levantamento de bacia realizado na linha 2 

como banco de dados para a elaboração do PRAD. 

                                                 
7
 TOPOGRAFIA – Departamento responsável pelos levantamentos topográficos na SANEAGO 
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a)  Das atividades: 

 Elaborar o PRAD 

b) Dos Equipamentos 

 Nessa etapa não serão utilizados equipamentos específicos 

c) Da Responsabilidade  

 E-GMA – Elaborar PRAD. 

5.4.3 3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

a) Das Atividades 

Esta etapa consistirá na implantação do monitoramento das espécimes da APP. 

 Campanhas de avaliação das espécimes; 

 Verificação de disponibilidade hídrica e aumento da APP; 

 Alimentação do Banco de Dados da SANEAGO;  

A cada seis meses serão realizadas as campanhas de avaliação da área contemplando o prazo 

mínimo de 24 meses de acompanhamento e intervenção inicial.  

b) Dos Equipamentos e Instrumentação 

 Máquina fotográfica digital para registro da campanha. 

c) Da responsabilidade 

SUTOM – Realizar campanhas de levantamento. 

E-GMA – Acompanhar junto com a SUTOM a execução e os resultados da 

implantação do PRAD. 

5.5  LINHA 4- MONITORAMENTO DA PERDAS NO SAA 

A linha de atuação nas perdas é dividida em 4 etapas que vai desde o cadastro até o 

monitoramento das perdas, uma vez que a atuação em perdas é um trabalho que precisa ter 

procedimento para ações continuas. 

5.5.1 1ª ETAPA – ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO E SIMULAÇÃO 

a) Das Atividades 

 Treinamento da equipe local para saber atualizar o cadastro no QGIS e no EPANET e 

realizar simulações 

 Atualização do cadastro técnico 

 Simulação hidráulica no EPANET 

b) Dos Equipamentos e Instrumentação 
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 Software de geoprocessamento – gratuito - QGIS  

 Software de Simulação hidráulica – gratuito -  EPANET 

c) Da responsabilidade 

 SUTOM Treinamento da equipe local para saber atualizar o cadastro no QGIS e no 

EPANET e realizar simulações. Atualização do cadastro técnico Simulação hidráulica 

no EPANET;  

 EQUIPE LOCAL – Atualização do cadastro técnico Simulação hidráulica no 

EPANET;  

5.5.2 2ª ETAPA – MODULAÇÃO COM CONTROLE DE PRESSÃO (VRP) 

a) Das Atividades 

 Modulação 

 Acompanhamento da pressão nos módulos 

 Instalação de Válvula redutora de pressão -VRP 

b) Dos Equipamentos e Instrumentação 

 Software de Simulação hidráulica – gratuito - EPANET 

c) Da responsabilidade 

 SUTOM – Modulação; 

 EQUIPE LOCAL – Acompanhamento da pressão nos módulos e Instalação de 

Válvula redutora de pressão -VRP. 

5.5.3 3ª ETAPA – INTERVENÇÕES EM MACROMEDIÇÃO E MICROMEDIÇÃO 

a) Das Atividades 

 Automação 

 Instalação de macromedidores no sistema 

 Substituição ajuste de micromedidores conforme consumo 

 Estabelecimento de Fator de Pesquisa (FP) e Mínima Noturna 

 Controle ativo de vazamentos (haste de escuta e geofone) 

 Combate a irregularidades 

b) Dos Equipamentos e Instrumentação 

 Haste de Escuta 

 Geofone 

 Software de Simulação hidráulica – gratuito - EPANET 
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d)  Da responsabilidade 

 SUTOM – Treinamento do distrito na pesquisa de vazamentos com haste de escuta e 

geofone; 

 EQUIPE LOCAL – Ações de manutenção e adequação na rede do SAA. 

5.5.4 4ª ETAPA – ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO 

a) Das Atividades 

 Controle ativo de vazamentos (haste de escuta e geofone) 

 Simulação hidráulica no EPANET 

c) Dos Equipamentos e Instrumentação 

 Haste de Escuta 

 Geofone 

 Software de Simulação hidráulica – gratuito - EPANET 

e)  Da responsabilidade 

 SUTOM – Acompanhamento dos indicadores do Distrito. 

 EQUIPE LOCAL – Ações de manutenção e adequação na rede do SAA. 

5.6 PONTOS CRÍTICOS 

Dentre os pontos críticos que devem ser observados, pois podem levar a não execução do 

projeto estão: 

 Aquisição de materiais de consumo e equipamentos 

 Contratação de consultoria 

 Mudança de Diretoria  

 Mudança de Governo 

 Treinamento e comprometimento das equipes envolvidas 

5.7 LICENÇAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTES 

Para a execução deste projeto não são necessárias a emissão de licença, mas as ações do 

projeto viabilizarão a emissão de outorga das captações. 

5.8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

5.9  FONTES DE FINANCIAMENTO 

Dentre as fontes de financiamento que podem custear a execução desse projeto estão: 

 Agência Nacional de Águas 
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 Banco Mundial 

6.   AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DA AÇÃO 

6.1 VIABILIDADE ECONÔMICA 

O projeto é viável economicamente, pois o valor investido é recuperado com melhoria 

operacional, uma vez que o custo de produção será reduzido e a água que seria perdida ou 

que nem chegaria ao SAA poderá ser comercializada. 

6.2 VIABILIDADE SOCIAL 

O projeto é viável socialmente, pois com a melhor gestão de recursos hídricos o 

desabastecimento tende a diminuir regularizando a oferta de água essencial para 

manutenção das atividades básicas da população. 

6.3 VIABILIDADE AMBIENTAL 

O projeto é viável ambientalmente, pois promove a recuperação das áreas degradadas e 

também promove o uso otimizado dos recursos hídricos superficiais. 
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APÊNDICE I - Cronograma de Execução 
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CRONOGRMA DE EXECUÇÃO MESES 

ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

LINHA 1- MONITORAMENTO DAS VAZÕES  

1ª ETAPA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS                                                     

·         Licitação  x x x                                               

·         Compra        x x                                           

·         recebimento pela SANEAGO;            x x                                       

2ª ETAPA – INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO FLUVIOMETRICA                                                     

·         Visita técnica para reconhecimento dos locais previamente estabelecidos e definição do 

local da instalação objetivando melhor local para relação Cota X Vazão; 

          x x                                       

·         Instalação da Seção de Réguas Limnimétricas segundo os padrões da ANA;               x                                     

·         Instalação das Referências de Nível segundo os padrões da ANA;               x                                     

·         Batimetria da seção transversal e instalação das Seções de Medição segundo os padrões 

da ANA; 

              x                                     

·         Elaboração de planilhas necessárias para a coleta das informações;                 x x                                 

·         Elaboração de ficha técnica descritiva da estação segundo os padrões da ANA;                 x x                                 

·         Cadastro e treinamento dos operadores;                 x x x       x x x                   

 3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.                                                     

·         Campanhas de medição de vazões de entrada;                 x x x       x x x                   

·         Tratamento e análise de consistência das informações;                       x x         x x               

·         Alimentação do Banco de Dados da SANEAGO;                            x           x             

·         Manutenção da rede de monitoramento implantada;                                          x x x x x x 

LINHA 2- MONITORAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DE ABASTECIMENTO. 

 1ª ETAPA – LEVANTAMENTO DA BACIA E DA APP                                                      

·         Produção do mapa da bacia.                     x                               
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·         Avaliação das imagens dentro da bacia identificando pontos críticos para 

acompanhamento ou possíveis fontes poluidoras.                       x                             

·         Levantamento em campo e elaboração de relatório da situação da bacia hidrográfica.                          x                           

2ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO                                                     

·         Definir e Cadastrar os pontos críticos e as fontes poluidoras dentro de uma planilha 

GUT - gravidade, urgência e tendência.                           x x                       

·         Elaborar mapa com pontos e a prioridade conforme GUT.                             x x                     

·         Realizar treinamento com a equipe local para melhorar a eficiência da equipe em 

acompanhar os pontos e também na utilização do IOB.                                  x x                 

LINHA 3- MONITORAMENTO DA APP DA CAPTAÇÃO. 

1ª ETAPA – LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE E DA APP                                                     

·         Produção do mapa da propriedade com a delimitação da APP conforme prevê o CFB.                     x                               

·         Produção do mapa da área ocupada pela APP atual.                       x                             

·         Calcular a porcentagem de área a ser recomposta e traçar metas de acordo com a área.                         x                           

2ª ETAPA – ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRAD                                                     

·         Elaborar o PRAD                           x                         

3ª ETAPA – IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.                                                     

·         Campanhas de avaliação dos espécimes;                             x           x         x 

·         Verificação de disponibilidade hídrica e aumento da APP;                             x           x         x 

·         Alimentação do Banco de Dados da SANEAGO;                            x x           x           

LINHA 4- MONITORAMENTO DA PERDAS NO SAA 

1ª ETAPA – ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO E SIMULAÇÃO                                                     

·         Treinamento da equipe local para saber atualizar o cadastro no Qgis e no EPANET e 

realizar simulações                       x                             

·         Atualização do cadastro técnico                         x x x                       

·         Simulação hidráulica no EPANET                             x x                     



 

34 

 

2ª ETAPA – MODULAÇÃO COM CONTROLE DE PRESSÃO (VRP)                                                     

·         Modulação                               x                     

·         Acompanhamento da pressão nos módulos                               x x     x x x x x x x 

·         Instalação de Válvula redutora de pressão-VRP                                   x x               

3ª ETAPA – INTERVENÇÕES EM MACROMEDIÇÃO E MICROMEDIÇÃO                                                     

·         Automação                             x x                     

·         Instalação de Macromedidores nos sistema                               x                     

·         Substituição ajuste de micromedidores conforme consumo                                 x x x x x x x x x x 

·         Estabelecimento de Fator de Pesquisa (FP) e Mínima Noturna                                 x x                 

·         Controle ativo de vazamentos (haste de escuta e geofone)                                 x x   x x   x x   x 

·         Combate à irregularidades                                 x x x x x x x x x x 

 4ª ETAPA – ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO                                                     

·         Controle ativo de vazamentos (haste de escuta e geofone)                                 x x x x x x x x x x 

·         Simulação hidráulica no EPANET                                   x   x   x   x   x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II  - Aquisição de Equipamentos e Contratação 
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO 

ETAPAS 

DESCRIÇÃO  
QTD Custos R$ 1,00 

   Unitário  Total 

Molinete Fluviométrico Completo. Acompanha: - Chave de fenda 

¼ x 1½”; - Óleo lubrificante fino: 50 ml; - Corpo do molinete; - 

Hélice em alumínio; - Leme estabilizador e calda; - Caixa de 

acondicionamento e transporte; - Plaqueta de identificação; - 

Certificado de calibração; - Cabo de contato; - Manual; - Haste a 

vau (3 partes de 1 m cada); - Contador de pulsos digital; - Alça para 

transporte. 2 

 R$   11.500,00   R$         23.000,00  

Micromolinete Fluviométrico Completo. Acompanha: - 1 Hélice em 

alumínio; - Cabo de contato; - Chave de aperto; - Kit de haste; - 

Base da haste - Caixa de acondicionamento e transporte; - Plaqueta 

de identificação; - Manual; - Termo de garantia de 12 meses contra 

defeitos de fabricação; - Contador de pulsos digital; - Alça para 

transporte. 2 

 R$   11.950,00   R$         23.900,00  

Réguas linimétricas  com as seguintes características:   a) 

Dimensões: 2mm X 60mm X 1000mm; de 1,00 m;   b) 

Confeccionadas em alumínio anodizado com proteção resinada ou 

proteção delgada de sais de óxido;   c) marcas com espaçamento de 

1 cm e numeração de 2 em 2 cm;   d) com três ranhuras e 2 furos 

para fixação.  40 

 R$          10,00   R$              400,00  

Contratação de equipe para instalar as nstalação das réguas 

linimétricas e obtenção  

dos perfis transversais das seções , fazer treinamento da equipe de 

uso e anutenção das estações 1 

 R$   30.000,00   R$         30.000,00  

Haste de Escuta Eletrônica 2  R$  6.300,00   R$12.600,00  

Geofone Eletrônico com Filtro Selecionável 2  R$7.500,00   R$15.000,00  

TOTAL  R$   104.900,00  


