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PERGUNTA: 

“Na condição de interessada em apresentar estudos visando garantir a 

disponibil idade hídrica no Rio das Velhas, queremos solicitar à COPASA o 

fornecimento das informações relacionadas a seguir,  de modo que nosso trabalho 

seja apoiado em dados reais:  

Registros diários da pluviometria na Bacia do Alto Rio das Velhas, em Bela Fama 

e outros postos de observação existentes na região montante.  

Registros diários das vazões máxima e mínima em Bela Fama, registros estes 

correspondentes às vazões de chegada, ou seja,  antes da captação efetuada pela 

COPASA. 

Obs: o período dos registros deve ser o mais longo possível ,  preferencialmente 

desde o início das observações.  

Levantamentos topográficos com curvas de nível da região, desde Bela Fama até 

a nascente do Rio das Velhas, incluindo seus afluentes.  

Ensaios de caracterização de solos da mesma região. 

Considerando que essas informações são de extrema importância para o 

desenvolvimento dos nossos trabalhos, solicitamos que sejam prestadas com a 

maior rapidez possível ,  de modo que tenhamos tempo hábil para seu 

aproveitamento nos estudos (se for o caso, para agil izar,  as informações podem 

ser entregues parcialmente).” 

RESPOSTA: 

Estamos disponibil izando a partir desta data,  um arquivo contendo a serie de 

dados pluviométricos diários  da estação operada pela COPASA na captação de 

Bela Fama em Nova Lima.  

A estação está localizada nas coordenadas de latitude-20,009087 e longitude -

43,831515 (WGS84). Quanto aos demais dados solicitadas, informamos que a 

COPASA não dispõe de estações pluviométricas ou fluviométricas a montante da 

captação de Bela Fama.  

A vazão a montante de Bela Fama é mensurada através da estação Honório 

Bicalho operada pela CPRM, cujos dados estão disponíveis no banco de dados da 
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Agência Nacional de águas, o Hidroweb. 

Existem outras estações pluviométricas e fluviométricas, operadas pela CPRM, 

cujos dados são de domínio público, disponíveis no banco de dados da ANA, e 

pela CEMIG na bacia do Alto Rio das Velhas a montante da captação de Bela 

Fama.  

Não dispomos de levantamentos topográficos com curvas de nível da região a 

montante da captação, nem ensaios de caracterização de solos. 

Atenciosamente, 

 

Mauricio Gonçalves Soares 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPLI 


