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Resumo – A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA opera há mais de 20 anos 

uma rede de monitoramento hidrológico, voltada para os seus interesses, como a avaliação da 

disponibilidade hídrica dos mananciais atuais e futuros, utilizados para o abastecimento de água dos 

municípios que esta companhia possui a concessão dos serviços de saneamento. O presente trabalho 

apresenta esta rede setorial e a utilização dos dados coletados no monitoramento da estiagem severa 

atravessada pela região Sudeste do Brasil nos anos de 2014 e 2015. 
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THE IMPORTANCE OF THE HYDROLOGICAL MONITORING 

NETWORK OF COPASA 
 

Abstract – The Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA has been operating for over 

20 years a hydrological monitoring network, geared towards their interests, such as the assessment 

of water availability of current and future water sources used for water supply of the municipalities 

that the company has the concession of sanitation services. This paper presents this sectorial 

network and the use of data collected in the monitoring of the severe drought in Brazil’s southeast 

in 2014 and 2015. 
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1 - DESCRIÇÃO DA REDE 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA possui uma rede de 

monitoramento hidrológico cuja operação foi iniciada na década de 80. Atualmente essa rede possui 

cerca de 540 pluviômetros e 400 estações fluviométricas distribuídos pelo estado de Minas Gerais. 

Na Figura 1 é apresentada a rede pluviométrica da COPASA e na Figura 2 a rede fluviométrica. 

O objetivo da operação desta rede é o conhecimento da disponibilidade hídrica superficial, 

especialmente no período seco. Os dados são usados na identificação de novos mananciais, no 

monitoramento de mananciais captados e no atendimento a condicionantes determinadas pelos 

órgãos ambiental e gestor. As estações pluviométricas estão localizadas em áreas da própria 

COPASA: ETAs (Estações de Tratamento de Água), ETEs (Estações de Tratamento de Esgotos) e 

captações. Os dados de precipitação acumulada nos pluviômetros são coletados uma vez por dia, às 

7h.  
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Figura 1 – Rede Pluviométrica da COPASA  

 

 
Figura 2 – Rede Fluviométrica da COPASA 
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Já as estações fluviométricas estão localizadas nos cursos d’água nas proximidades das 

captações (montante ou jusante), dependendo das condições hidráulicas e condicionantes 

ambientais, e em mananciais de interesse futuro. A princípio, estas estações fluviométricas eram 

convencionais com seções de réguas. Porém, com a dificuldade de estabelecer curvas chaves para 

cursos d’água com áreas de drenagem de pequeno porte, por vezes menores do que 1km², e por se 

tratar de uma rede setorial, com o objetivo principal de conhecer o comportamento das vazões na 

estiagem, optou-se pela supressão das seções de réguas e consequentemente interrupção do 

monitoramento diário do nível dos cursos d’água. Assim, atualmente é feita uma medição de vazão 

mensal nas estações fluviométricas pertencentes à rede da COPASA. Não são priorizadas medições 

de vazão nos períodos chuvosos e, eventualmente, podem ser realizadas mais de uma medição de 

vazão por mês nas estações do período seco. 

O número de estações fluviométricas varia à medida que a população dos municípios 

atendidos pela COPASA aumenta, sendo necessária a busca de novos mananciais; quando são 

obtidas novas concessões e para atendimento de condicionantes do órgão ambiental. Por outro lado, 

o monitoramento de algumas estações fluviométricas pode ser interrompido, quando o manancial 

não é promissor ou em caso de perda de concessão dos serviços. 

2 - UTILIZAÇÃO DOS DADOS MONITORADOS 

Os dados obtidos por meio do monitoramento hidrológico da rede da COPASA são utilizados 

para a avaliação da disponibilidade hídrica dos mananciais atuais e futuros de abastecimento e para 

o monitoramento de vazão no período seco em tempo quase real. 

2.1 - Avaliação da disponibilidade hídrica dos mananciais de abastecimento 

Os dados da rede de monitoramento hidrológico setorial da COPASA são utilizados em 

conjunto com os dados da rede de monitoramento hidrológico básico nacional, gerenciada pela 

ANA – Agência Nacional de Águas. A diferença do monitoramento hidrológico destas duas redes 

consiste nos pontos apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Diferença entre o monitoramento hidrológico das redes da COPASA e ANA 

Descrição ANA COPASA 

Monitoramento da 

Precipitação 

Acumulada diariamente às 7h, leitura 

feita pelo observador hidrológico 

Acumulada diariamente às 7h, 

leitura feita pelo funcionário da 

COPASA 

Monitoramento de 

níveis dos cursos 

d’água 

Diariamente às 7 e 17h Não tem 

Monitoramento de 

vazão 

3 a 4 vezes por ano Mensalmente, priorizando o  período 

seco 

Áreas de drenagem Geralmente maiores do que 1000km²; 

poucas menores do que 100km² 

Geralmente menores do que 100km²; 

algumas menores do que 10km² 

Como se pode observar na Tabela 1 não existem grandes diferenças entre o monitoramento 

pluviométrico nas duas redes, porém existem grandes diferenças no monitoramento fluviométrico. 

Na operação da COPASA, por não haver monitoramento diário de níveis de água, não é possível 

estabelecer curvas chaves e consequentemente não é possível gerar série de vazões diárias. 

Entretanto os dados fluviométricos da COPASA consistem num grande acervo, tanto em termos de 

tamanho da série quanto de densidade de pontos de monitoramento; de vazões medidas 

mensalmente no período seco, de mananciais com área de drenagem de pequeno porte. 
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Para avaliação da disponibilidade hídrica dos mananciais de pequeno porte de interesse da 

COPASA, geralmente se utiliza técnicas de regionalização de vazões baseadas em séries das 

estações da rede básica nacional, validada pelos dados das vazões medidas nas estações da rede 

setorial. Isto é feito por exemplo, para o cálculo da Q7,10, vazão mínima média anual com sete dias 

de duração com período de retorno de 10 anos, que é a vazão de referência utilizada para a 

concessão de outorgas no estado de Minas Gerais. 

Um exemplo desta utilização encontra-se apresentado a seguir. A estação de Cristais, 

localizada no ribeirão da Cachoeira, possui área de drenagem 13 km². Baseando no estudo de 

regionalização de vazões Hidrossitemas COPASA, “Deflúvios Superficiais no Estado de Minas 

Gerais, a Q7,10 nesta estação é de 35,1 L/s. Considerando a série de vazões monitorada desde 1993, 

a Q7,10 desta estação é de 39 L/s. A tabela 2 apresenta mais alguns exemplos comparando os valores 

de Q7,10 obtidos através da regionalização de vazões descrita em Hidrossistemas (1993) e através do 

monitoramento da Copasa. 

Tabela 2 – Comparação entre os valores de Q7,10 determinados a partir da metodologia da Hidrossistemas e do 

monitoramento realizado pela COPASA 

Município Manancial Área de 

Drenagem 

(Km2) 

Vazão Q7,10 (L/s) 

Hidrossistemas 

Vazão Q7,10 (L/s) 

Monitoramento 

COPASA 

Cedro do Abaeté Córrego Caretinha 5,66 5,094 6 

Gouveia Córrego do Tanque 11,43 30,8 28 

Rio Manso  Córrego José Vieira 1,68 6,048 15,38 

Limeira do Oeste Ribeirão da Reserva 85 21,25 273 

É interessante observar que foi possível utilizar a série de medições da COPASA para mostrar 

que a Q7,10 determinada através do estudo de Hidrossistemas (1993) nem sempre é válida, 

principalmente para pequenos mananciais. Grandes discrepâncias entre as séries das estações 

monitoradas pela COPASA e os valores do Hidrossistemas (1993). Na tabela 2, pode-se ver que a 

análise da série do ribeirão da Reserva em Limeira do Oeste resulta em uma vazão diferente daquela 

apresentada pela outra metodologia.  

O manancial é monitorado na fase de estudo de fontes de abastecimento e caso seja 

confirmado o seu potencial hídrico de interesse da COPASA, a estação passa a integrar em 

definitivo a rede de monitoramento. 

É importante ressaltar que os mananciais de pequeno porte são de grande importância para o 

setor de saneamento, pois em geral, as águas são de boa qualidade e os comprimentos das adutoras 

são reduzidos, além disso, algumas vezes, o transporte se dá por gravidade. Tudo isto diminui os 

custos e a complexidade tanto de tratamento, quanto de adução da água. 

2.2 - Monitoramento de períodos secos em tempo quase real 

Os dados de monitoramento hidrológico da rede da COPASA são também utilizados para o 

monitoramento dos períodos secos em tempo quase real, permitindo que os operadores dos sistemas 

de abastecimento tomem decisões quanto à possibilidade de enfrentamento de estiagens severas. 

Este monitoramento se dá em duas etapas distintas. A primeira se dá com o acompanhamento 

das precipitações acumuladas no período chuvoso, que no estado de Minas Gerais, vai de outubro a 

março, comparadas com a média histórica acumulada no mesmo período. Estas informações são 

divulgadas para as 35 estações próximas às sedes dos distritos da COPASA. Portanto do conjunto 
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de 540 estações pluviométricas, são divulgados dados de 35 estações em tempo quase real. Além 

disso, são divulgadas as seguintes informações (conforme exemplificado na Tabela 3, para apenas 5 

municípios): 

 Média da precipitação acumulada no período chuvoso; 

 Precipitação acumulada no período chuvoso atual; 

 Percentual entre o total acumulado atual e a média histórica; 

 Anos recentes com precipitação acumulada similar. 

Tabela 3 – Comparação entre precipitação acumulada no período chuvoso atual e a média histórica 

Distrito Nome 

Precipitação (mm) Ano com 

precipitação 

similar a 

out/14 a 

mar/15 

Média ano 

hidrológico 

Média 

Out a 

Mar 

Out/14 

a 

Mar/15 

Percentual entre 

Acumulada Out/14 

e Mar/15 e Média 

DTMG Alfenas 1288,7 1098,0 915,0 83% 2010/2011 

DTPA Belo Horizonte 1373,9 1228,4 991,3 81% 2007/2008 

DTVG Montes Claros 965,5 886,2 587,1 66% 2012/2013 

DTRG Lavras 1440,6 1228,4 809,3 66% Menor Valor 

da Série 

DTAR Ubá 1357,4 1155,2 470,5 43% Menor Valor 

da Série 

Divulgar a precipitação acumulada similar nos anos recentes, é importante para ajudar os 

operadores dos sistemas de abastecimento a terem sensibilidade quanto aos valores divulgados e 

avaliar quais as ações que podem ser tomadas baseadas em experiências vividas anteriormente, num 

passado recente. Estas ações podem ser: reativar captações ou poços, ou até mesmo definir novas 

captações emergenciais e perfurar de novos poços.  

Além disso, as informações dispostas na tabela 3 são também apresentadas em forma de 

mapa, como mostra a figura 3.  

A segunda etapa do monitoramento do período seco em tempo quase real se dá através da 

comparação entre a vazão medida nos meses de estiagem, que no estado de Minas Gerais vai de 

abril a setembro, e a vazão de referência para concessão de outorgas que a Q7,10. 

Com a possibilidade da estiagem severa em 2015, o IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas publicou a Deliberação Normativa CERH/MG nº49 de 25/03/2015 (DN 49/2015), que 

estabelece diretrizes e critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica e 

estado de restrição de uso de recursos hídricos superficiais nas porções hidrográficas do estado de 

Minas Gerais. Nesta deliberação foram definidos três estados:  

• atenção, quando as vazões dos rios de domínio estadual atingirem vazões entre 100% a 

200% da Q7,10;  

• alerta, quando as vazões destes rios atingirem vazões inferiores a Q7,10;  

• restrição de uso, quando as vazões atingirem vazões inferiores a 70% Q7,10, as vazões 

outorgadas serão restringidas de acordo com o seu uso. 
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Figura 3 – Comparação entre precipitação acumulada no período chuvoso atual e a média histórica 

A Figura 4 apresenta um exemplo do hidrograma da estação 060.000.14.06 - Itatiaiuçu 

localizada no rio Veloso com o monitoramento das vazões nos anos de 2014 e 2015 e as vazões de 

referência (200% Q7,10, 100% Q7,10 e 70% da Q7,10). 

 

Figura 4 – Monitoramento de vazões no Rio Veloso em Itatiaiuçu  
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Este monitoramento do período seco está sendo aprimorado através da definição, com uso de 

modelos de previsão, de vazões de referência mensais, considerando que a Q7,10 ocorrerá no último 

mês de estiagem, ou seja em setembro. O modelo, ora em teste, é um modelo autoregressivo com 

passo de um mês, baseado em correlação de vazões mensais de meses subsequentes, e com base na 

ocorrência da Q7,10 em setembro, estabelece-se a vazão de referência em agosto, julho, junho, maio 

e abril. 

Este modelo está sendo definido utilizando os dados das estações da rede básica nacional, 

cujas bacias hidrográficas contém as estações da rede setorial, e validado utilizando os dados das 

estações da rede setorial. O modelo tem como premissa que os comportamentos hidrológicos das 

estações da rede básica e setorial são semelhantes, o que pressupõe que as características físicas das 

bacias sejam similares, tais como: precipitação, solos, geologia, uso do solo e cobertura vegetal, 

declividade da bacia e densidade de drenagem. Além disso, não pode haver interferência antrópica 

significativa a montante das estações, como por exemplo: grandes retiradas de água ou reservatórios 

de regularização. 

O acompanhamento do monitoramento das precipitações no período chuvoso e das vazões no 

período seco comparadas com as vazões de referência, alerta quanto à possibilidade da Q7,10 ser 

atingida antes do final da estiagem, permitindo que os operadores dos sistemas se planejem, quanto 

as medidas a serem tomadas com antecedência de até 6 meses, evitando que haja problemas quanto 

ao abastecimento no período seco. 

3 - CONCLUSÕES 

A rede de monitoramento da COPASA consiste num rico acervo de monitoramento 

hidrológico de mais de 20 anos, de precipitação diária, no estado de Minas Gerais em 540 pontos; e 

de medições de vazões mensais no período seco, em bacias hidrográficas de pequeno porte, 

menores do que 100km², em 400 pontos. 

Ao longo de sua operação da rede fluviométrica da COPASA tem sido coletados dados, que 

estão sendo utilizados para validar e refinar, resultados da avaliação da disponibilidade hídrica de 

mananciais de pequeno porte, realizada a partir de técnicas de regionalização de vazões, com o uso 

de dados da rede básica nacional, onde as estações possuem área de drenagem, em geral maiores do 

que 1000km². 

Nos últimos anos, na região Sudeste do Brasil, têm sido registradas precipitações abaixo da 

média histórica, o que está refletindo em vazões também abaixo da média histórica nos cursos 

d’água, e vem comprometendo a utilização da água em alguns mananciais, em especial no período 

seco. 

Com isto, a rede da COPASA tem sido muito utilizada para o monitoramento do período seco 

em tempo quase real e as informações sendo repassadas para os operadores dos sistemas de 

abastecimento, para que, cientes da possibilidade de serem registradas vazões muito baixas nos 

mananciais, possam adotar medidas preventivas evitando problemas de abastecimento, durante o 

período seco. 

Por fim, apesar de toda a dificuldade de se estabelecer curvas chaves em mananciais de 

pequeno porte, sugere-se que sejam instaladas referências de nível nas estações da rede da 

COPASA e que seja levantada a cota dos cursos d’água, através de nivelamento topográfico, a cada 

medição, para que com o par cota e vazão, sejam definidas curvas chaves e, futuramente, instaladas 

seções de réguas para o acompanhamento da vazão diária, onde seja necessário. 
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