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ATUALIZAÇÃO DO BALANÇO HÍDRICO DO
NOROESTE DE MG

1. Ementa

O projeto contempla o suporte técnico-logístico para a atualização do balanço hídrico na Região Noroeste de Minas Gerais,
considerando para tal a finalização dos processos de outorga (demanda) e a instalação de 01 estação telemétrica para
aferição de vazão dos principais corpos hídricos da região (disponibilidade). Com o projeto, os usuários de recursos hídricos
da região terão uma rede confiável de monitoramento permanente da disponibilidade de água e acesso à real demanda
hídrica da região.

2. Área de Atuação

Meio Ambiente Natural

3. Período de Execução

24 Meses

4. Municípios de Execução

Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João
Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Natalândia, Riachinho, São Gonçalo do Abaeté, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia, Varjão
de Minas, Vazante, Paracatu

5. Bacia Hidrográfica

Rios Paracatu,Urucuia e Abaeté

6. Público Alvo

Usuários de recursos hídricos das bacias do Rio Paracatu e Urucuia; Moradores inseridos nas áreas da bacia.

7. Justificativa

A relação demanda x disponibilidade hídrica permite uma avaliação sobre eventuais limitações na capacidade de uso dos
recursos hídricos e de seus eventuais conflitos. Assim, um balanço hídrico atualizado proporciona o estabelecimento
diretrizes para a implementação das políticas públicas para a região. A região Noroeste tem vivenciado uma expansão da
agricultura irrigada, ao mesmo tempo em que vem gerando preocupações com relação à disponibilidade hídrica, já que tem
havido um rápido aumento das áreas de conflito pelo uso da água. E a existência de 1800 processos de outorgas
aguardando análise incorpora ao sistema uma grande incerteza sobre a demanda e comprometimento da disponibilidade
hídrica da região. Neste sentido, a finalização dos processos de outorga e a instalação de estação de medição de vazão,
permitirá a atualização sobre a relação demanda x disponibilidade hídrica, resultando em ganhos ambiental, econômico e
social para toda a região.

8. Objetivo

Estabelecer as bases técnicas para aprimoramento da gestão integrada de recursos hídricos no Noroeste de Mineiro,
considerando a necessidade de atualização do balanço hídrico das bacias hidrográficas que compõem a região e o
incremento do monitoramento de vazão dos seus principais corpos hídricos.

9. Plano de Monitoramento

Indicadores de eficácia
Fases Atividades Metas Meios de
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VerificaçãoIndicadores de eficácia
Fases Atividades Metas Meios de

Verificação
Adequação da sala de estagiários - Infraestrutura

Aquisição de mobiliário 05 estações de
trabalho

Relatório fotográfico
e notas fiscais

Aquisição de computadores
desktop

09
computadores
desktop

Relatório fotográfico
e notas fiscais

Atualização da Demanda de Recursos Hídricos na região do projeto Conclusão dos processos de
outorga

1.800
processos

Relação dos
processos
concluídos, com o
resumo dos
processos analisados

Monitoramento de vazão

Aquisição da estação de
monitoramento 01 estação Nota Fiscal e

relatório fotográfico

Instalação da estação de
monitoramento 01 estação

Relatório técnico de
instalação e relatório
fotográfico

Monitoramento de vazão
Monitoramento
diário (365
medições)

Relatório
Consolidado com
vazões medidas no
período

Balanço Hídrico Realização do balanço hídrico 01 balanço Relatório Técnico
Final

10. Metodologia

O projeto encontra-se estruturado em quatro fases, sendo: Adequação da sala do estagiários -infraestrutura, Atualização da
Demanda de recursos hídricos na região do projeto, Monitoramento de vazão e Balanço hídrico. A primeira fase, refere-se à
adequação da sala dos estagiários. O espaço será disponibilizado pela Semad e pelo Igam, no entanto a espaço precisará de
adequações de layout, para tal deverá ser contrata uma empresa/prestadora de serviço especializado realizar a instalação
de cabeamento, pontos de energia e internet etc. A contratação deverá prever o fornecimento de todo o material necessário
para a realização da adequação. Finalizada a adequação, a empresa deverá elaborar relatório fotográfico demonstrando as
adequações realizadas. Ainda na primeira fase, deverá ser adquirido os equipamentos (computadores e mobília) necessários
para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Para a atualização da demanda de recursos hídricos, será necessário a
disponibilização de uma equipe de apoio, composta por 08 (oito) estagiários de graduação de nível superior ou de pós-
graduação na área de meio ambiente para auxiliar a equipe técnica da Unidade Regional de Gestão das Águas do Noroeste
– Urga Nor na análise dos processos de outorga. Nesta fase serão estabelecimentos de plano de trabalho para os
estagiários, bem como a designação de servidores responsáveis pela supervisão técnica do estágio e pela coordenação dos
projetos regionais. A demanda de recursos hídricos na região será conhecida com a análise dos processos de outorga que
permanecem pendentes de conclusão no regional, materializando-se por meio do lançamento no Sistema Integrada de
Informações Ambientais – SIAM das vazões deferidas/indeferidas, contabilizando assim a demanda hídrica da região. Para
todos os estagiários serão traçados os planos de trabalho, eles deverão cumprir uma carga horária de 20 horas semanais,
distribuídos em dois períodos de trabalhos (manhã e tarde), alocados nas dependências da Urga Nor. De forma paralela à
fase de atualização da demanda, deve ser iniciada a fase de monitoramento de vazão, que começará pela aquisição da
estação de monitoramento de vazão por telemetria, conforme termo de referência disponibilizado pelo Igam, por meio da
Gerência de Monitoramento Hidrometeorológico e Eventos Críticos - GMHEC, à qual também caberá a indicação do local
para instalação da estação de monitoramento, bem como a sua instalação, operação e manutenção. O monitoramento diário
da vazão, contemplará a instalação de uma estação (adquirida neste projeto), bem como a obtenção dos dados das
estações, já operadas pelo Igam, na região objeto de estudo. Ao final do projeto será elaborado um relatório consolidado
das vazões medidas diariamente ao longo do projeto. A etapa final, a ser realizada pelo Igam, consiste na elaboração de
relatório final sobre a disponibilidade hídrica x demanda na região do projeto, denominado de atualização do balanço
hídrico. Para o cálculo da demanda será utilizado a base de dados do Siam com a relação de usuários outorgados nas
respectivas bacias, e para a obtenção da disponibilidade hídrica será adotada a vazão de referência de Minas Gerais que é a
Q7,10, calculada através do no Estudo de Regionalização de Vazão do Estado de Minas Gerais (IGAM/UFV, 2012). A vazão
Q7,10, por seu turno, é a vazão média obtida nos sete dias mais críticos de um ano hidrológico qualquer, cuja criticidade
somente é igualada ou excedida, em média, uma vez a cada dez anos. Trata-se de uma vazão de referência restritiva e
torna-se um bom indicador das disponibilidades hídricas mínimas naturais de uma bacia hidrográfica.

11. Plano de Comunicação

Material Produzido Finalidade Quantidade Período de 
utilização / veiculação

Não haverá.
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12. Cronograma

Fases Atividades
Período de execução (mês)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Adequação da
sala de

estagiários -
Infraestrutura

Aquisição de
mobiliário

Aquisição de
computadores

desktop
Atualização da
Demanda de

Recursos
Hídricos na
região do
projeto

Conclusão dos
processos de

outorga

Monitoramento
de vazão

Aquisição da
estação de

monitoramento
Instalação da
estação de

monitoramento
Monitoramento

de vazão
Balanço
Hídrico

Realização do
balanço hídrico

Material
Produzido

Período de execução (mês)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Não haverá.
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13. Equipe Responsável pelo Projeto

Quantidade Cargo Formação / 
Experiência

Carga
horária
semanal

Tipo
de

vínculo

Contratação
com 

recursos do
projeto

1 Coordenador Coordenador Administrativo 5 horas
Parceiro -
Agência

Peixe Vivo
- CLT

Não

1 Analista
Ambiental Analista ou Gestor Ambiental 40 horas Parceiro -

IGAM Não

2 Supervisor
Estagiários Analista ou Gestor Ambiental 40 horas Parceiro -

IGAM Não

8 Estagiário
Discente de nível superior que estejam cursando, a partir do
3º período com experiência em Excel, os seguintes cursos:

Engenharia Ambiental e/ou sanitária; Engenharia Civil;
Engenharia agronômica ou agronomia; geografia; geologia.

20 horas Lei de
Estágio Sim

14. Informações Complementares

Orçamento do Projeto

R$ 259.529,60

Material
Produzido

Período de execução (mês)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




