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Resumo 

A crise hídrica tem aumentado gradativamente no decorrer dos anos devido a 

inúmeros fatores. Através de pesquisas, surgiu a ideia da implantação de um 

reservatório utilizando uma cava de mineração. Será o aproveitamento de uma 

cratera de extração mineral que desenvolveu-se após 20 anos de exploração em 

uma pedreira, localizada na cidade de Santos - SP, para a construção de um 

reservatório de água para o município do Guarujá-SP. O projeto aproveita para 

recuperar uma área degradada pela exploração de minérios, não causa impacto 

ambiental e utiliza parte das adutoras já existentes. Localizadas ao lado do 

manancial responsável pelo abastecimento próximo à cava. O projeto será um 

suporte para suprir as necessidades de vazão e abastecimento para o município, 

que sofre com a falta de água. O projeto foi idealizado pela concessionária 

responsável pelo abastecimento de água do estado de São Paulo, um projeto 

inovador e de grande dimensão, pode ser considerado o maior dentro do estado. 

 

Introdução 

No decorrer dos anos, a crise hídrica tem se tornado um problema mundialmente 

impactante, atingindo diretamente a população. Diversos fatores climáticos e 

sociais podem ser considerado a causa do problema.  Em meados dos anos 

2000, o problema da falta d’água esteve muito presente no estado de São Paulo, 

e em 2014, vivenciou a pior crise hídrica já registrada na história. Diante dessa 

dificuldade chegou-se à conclusão da necessidade de investimentos em 

sistemas de captação e armazenamento de água em todo o estado. Através de 

pesquisas, foi desenvolvido um projeto, que utiliza uma cava, constituída, após 

a exploração de pedras e minerais, localizada na cidade de Santos-SP ao lado 

do Rio Jurubatuba, manancial responsável pelo abastecimento de água do 

municio do Guarujá-SP. 

Objetivo 

Aproveitamento de uma cava de extração mineral, para construção de um 

reservatório. Com a constatação da proximidade com as adutoras do Rio 

Jurubatuba, aplicação e reconfiguração da área para um novo perfil de uso.  



Readequação e recuperação de uma área degradada, em que na sua maioria 

não é utilizada de maneira sustentável. A criação deste projeto é a junção de 

dois aspectos importantes, armazenamento de agua potável e revitalização 

ambiental. 

 

Metodologia 

Pesquisa descritiva, estudo de caso, comparativo de projetos, levantamento de 

dados. No projeto serão apresentados dados técnicos fornecidos pela 

concessionaria de abastecimento de água, onde será anexo as informações 

coletadas em visitas técnicas durante o período de pesquisas e estudos do local. 

 

Desenvolvimento 

A água virá das captações do rio Jurubatuba, e do rio Jurubatuba Mirim, 

mananciais responsáveis pelo abastecimento, por duas adutoras já existentes, 

atravessarão sob o rio (subaquáticas, para a CGH- Central Geradora de Energia, 

onde atravessam até um tanque de amortecimento e entram no reservatório. 

A Cava incialmente será preenchida no período de verão, quando as captações 

tem uma vazão que comporta o enchimento e a operação da ETA (Estação 

Tratamento de Água), em seguida, será regulada pela entrada e saída 

permanente toda água, após a operação inicial, passará no reservatório da cava. 

A água que chega pela adutoras, já vem tratada, pelo próprio sistema da ETA, e 

a principal função do reservatório, será a o armazenamento de agua potável, e 

estabilização da vazão de água para a cidade.  

A capacidade de armazenamento, será de 3.000.000 m³, sendo 700.000m³ de 

volume morto e 2.300.000m³ de reservatório útil, após a conclusão das obras. 

O prazo estimado para a obra, são de 12 meses, tendo como investimento 

estimado em 90 milhões de reais, que virá do governo do estado, setor 

responsável.  

 

 

 



Resultados Preliminares 

A expectativa, é que com o gerenciamento da concessionária, os problemas de 

falta d´água sejam solucionados no município, e que o projeto possa servir de 

referência no aproveitamento de espaço, e principalmente solução para crise 

hídrica.  

Diante da solução de problemas de abastecimento, o projeto apresenta recursos 

importantes, como a solução para os impactos ambientais gerados por anos de 

exploração de um recurso natural, e recuperação de área degradada, tendo em 

vista que em sua maioria, as cavas de exploração mineral, acabam tornando-se 

bota fora da construção civil, lixão a céu aberto e na maioria dos casos, essas 

crateras não tem reaproveitamento para fins sustentáveis.  

A recuperação de uma área com tamanha dimensão, pode ser considerada um 

projeto modelo, que pode ser implantado em diversos lugares do país, 

solucionando dois dos principais problemas mundiais conscientização ambiental 

e armazenamento de água potável.  
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