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Resumo –No Estado de Minas Gerais a aplicação do instrumento da outorga pelo uso dos 

recursos hídricos no atendimento da demanda dos diversos usuários tem sido objeto de 

estudos visando a busca de um critério mais satisfatório. A prática atual é a de se outorgar 

30% da vazão mínima de duração 7 dias e tempo de retorno 10 anos, Q7,10. Têm-se 

observado que estas vazões de outorga não têm atendido as demandas crescentes 

suscitando , assim, reivindicações de alteração do critério adotado. Neste trabalho, faz-se 

uma análise preliminar da possibilidade de alteração do critério de outorga, com base na 

análise do risco anual de não atendimento das demandas. Verifica-se aqui a capacidade 

da bacia do rio Paraopeba em gerar recursos hídricos, as demandas dos diversos usuários 

e, estabelecidas as prioridades, os riscos de não atendimento às demandas por classe de 

usuários. Conclui-se que somente a análise de risco não constitui um elemento definitivo 

para alteração do critério, mas vem subsidiar a autoridade outorgante na definição das 

outorgas. 

 

 

Abstract - In the Brazilian state of Minas Gerais, the water low grants the right to use a 

specified quantity of water at a specified location, on the basis of water permits, which 

are presently subject to questioning. The current practice is to allow 30% of the minimum 

flow of 7-day duration and return period of 10 years. It is noticeable these reference flows 

are being surpassed by increasing water requirements, thus causing claims to change the 

adopted criteria. In this paper, a preliminary analysis is made in order to verify the 

possibility of altering the current criteria, on the basis of the annual risk analysis of 

multiple use water supply failure. After verifying the water budget in the Paraopeba river 

basin , considering both supplies and demands, as well as established use priorities, the 

annual risk analysis has been performed. Conclusions are that only the risk analysis is not 

sufficient to definitely modify the current criteria; instead it comes as a decision aid for 

the water authorities to grant water permits. 

 

Palavras- Chave - gestão, recursos hídricos, outorgas. 

 

 
1Mestrando em Recursos Hídricos, Escola de Engenharia da UFMG, e-mail : alberto@cce.ufmg.br 
2 Professor , Escola de Engenharia da UFMG, Avenida do Contorno 842, 8º andar, 30110-060 - Belo Horizonte, 

MG, Tel.: (031) 238 1870, Fax.: (031)238 1001, e-mail: niloon@ehr.ufmg.br 

mailto:alberto@cce.ufmg.br


 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

2 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme os princípios estabelecidos pela Lei Federal 9.433/97, que institui a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, e a Lei Estadual 13.199/99, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado de Minas Gerais, constitui-se um 

importante Instrumento de Gestão a outorga do direito de uso de recursos hídricos. 

A outorga  do direito de uso é o instrumento pelo qual o poder público faz a 

partição, entre os diversos usuários requerentes, dos recursos hídricos existentes e 

necessários aos diversos usos a que se destinam. 

No Estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão da Águas – IGAM é, 

atualmente, o responsável pelo planejamento e administração de todas a ações 

direcionadas à preservação da quantidade e da qualidade das águas, sendo também 

responsável pela gestão dos recursos hídricos do Estado. 

Através do Decreto nº 40.055 de 16 de novembro de 1998 são regulamentadas as 

atribuições do IGAM, competindo-lhe, entre outras atividades, conceder  a outorga  do 

direito de uso das águas, após consulta ao Comitê da respectiva bacia hidrográfica. 

Devido ao lento processo de implantação dos Comitês de Bacia Hidrográficas, o IGAM 

tem concedido outorgas do direito de uso dos recursos hídricos baseado na Portaria nº 

010/98, que estabelece critérios baseados em “vazões de referência” a serem utilizadas 

para cálculo das disponibilidades hídricas em cada seção de interesse. 

O parágrafo 1º  do artigo 8º da Portaria 010/98 estipula que “até que se estabeleça 

as diversas vazões de referência na Bacia Hidrográfica, será adotada a Q7,10 ( vazão 

mínima de sete dias de duração e dez anos de recorrência), para cada Bacia”; Resolve 

no parágrafo 2º do mesmo artigo “fixar em 30% (trinta por cento) da Q7,10 , o limite 

máximo de derivação consuntiva a serem outorgadas na porção da bacia hidrográfica 

limitada por cada seção considerada, em condições naturais, ficando garantida, a 

jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos equivalentes a 70% (setenta por 

cento) da Q7,10 ". 

Entretanto, em algumas bacias hidrográficas, como a bacia do rio Paraopeba, o 

critério de 30% da Q7,10 poderá se tornar muito restritivo no atendimento das demandas 

das diversas classes de usuários existentes, face à disponibilidade hídrica. 

Para se fazer uma discussão a respeito deste problema, admitindo-se a outorga de 

valor superior a 30% da Q7,10 , é necessário estabelecer um critério adicional para se 

julgar o impacto de tal mudança sobre o uso do recurso. Uma alternativa é procurar 

avaliar o risco de não atendimento do critério de concessão de outorgas por classe de 

usuários. 

Neste trabalho faz-se um primeiro ensaio neste sentido, tomando-se como estudo 

de caso a bacia hidrográfica do rio Paraopeba em Minas Gerais. 
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BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAOPEBA 

 

A bacia do Rio Paraopeba situa-se na área central do Estado de Minas Gerais, no Alto 

São Francisco, possuindo uma área de aproximadamente 13.300 km2 o que corresponde a 

2,5% da área total do Estado  (Figura 1). 

 
Figura 1-Localização da Bacia do Rio Paraopeba no  

Estado de Minas Gerais 

 

O rio Paraopeba, principal curso de água que dá denominação à bacia estadual, 

nasce ao sul do município de Cristiano Otoni e percorre aproximadamente 510 km, até 

sua foz no lago da represa de Três Marias, no município de Felixlândia. Quarenta e oito 

municípios mineiros integram a bacia, sendo que 34 destes municípios situam-se 

inteiramente dentro da área de drenagem da bacia. 

O rio Paraopeba tem como principais tributários os rios Camapuã, Brumado, 

Manso e Serra Azul, pela margem esquerda, e os rios Pequeri, Maranhão, Betim, além 

dos Ribeirões Sarzedo e dos Macacos, pela margem direita. 

Os núcleos de maiores precipitações estão no sudeste da bacia, no seu extremo 

sudoeste e em toda a extensão das Serras do Quadrilátero Ferrífero (médio Paraopeba). 
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Todas estas áreas têm índices pluviométricos superiores a 1500mm anuais. Quando se 

direciona para o baixo Paraopeba esses índices vão decrescendo até atingir 1200mm 

anuais no município de Curvelo. 

As temperaturas oscilam em torno de 20º a 25º C nos meses mais quentes e entre 

15º e 20º C nos meses mais frios. 

Aspectos sócio-econômicos 

A população total da bacia do rio Paraopeba, estimada a partir da Contagem 

Populacional realizada pelo IBGE em 1996, é de cerca de 933.600 habitantes, sendo que 

a relação total na bacia entre população urbana e rural é de aproximadamente 5:1. 

A população concentra-se, preponderantemente, em 14 dos 48 municípios da 

bacia, com aproximadamente 80% da população total localizados notadamente nas 

regiões do alto e médio curso do rio Paraopeba. 

Entre as atividades mais importantes desenvolvidas na bacia encontram-se as 

lavras de minério de manganês e minério de ferro, com grandes depósitos nas regiões do 

alto e médio Paraopeba. A agricultura e pecuária são disseminadas ao longo da bacia, 

tendo como principais produtos agrícolas: o milho, o feijão, o arroz,  a cana, o café e a 

batata. 

Na pecuária, a bovinocultura se constitui numa das principais atividades 

econômicas no norte da Bacia, onde as extensas áreas de cerrado são aproveitadas para o 

pasto natural. 

Qualidade das águas 

As águas da bacia do Rio Paraopeba  já têm definido o seu enquadramento 

segundo as classes de uso (Deliberação Normativa nº 14/95 do COPAM), tendo em vista 

a importância  da utilização de suas águas no abastecimento público das populações da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, além das comunidades locais. 

De acordo com o “Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de 

Minas Gerais”,  realizado pela FEAM em junho de 1998 dentro do Projeto Águas de 

Minas, as águas da sub-bacia do rio Paraopeba apresentaram grande quantidade de 

materiais em suspensão, principalmente a partir do Fecho do Funil, em Brumadinho, no 

Ribeirão dos Macacos e no rio Betim.  

Os coliformes fecais foram detectados em altas contagens de forma disseminada 

em toda a bacia e os níveis de materiais orgânicos são mais acentuados nos períodos de 

estiagem, principalmente nos afluentes Maranhão, Camapuã e Betim e no Ribeirão dos 

Macacos, além do próprio rio Paraopeba nos trechos a jusante desses cursos d’água.  

A presença de ferro e manganês é marcante e acompanha a ocorrência dos 

materiais em suspensão. 

O Índice de Qualidade de Água classificado como médio ocorre na quase 

totalidade do percurso do rio Paraopeba e afluentes, ressaltando o trecho entre o rio 

Betim e a localidade de Cachoeirinha (município de Esmeraldas), que é classificado 

como ruim em conseqüência do aporte das águas do rio Betim, cuja qualidade é 

classificada como muito ruim. A contaminação por tóxicos em grande parte do rio 
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Paraopeba não é expressiva. Os afluentes mais comprometidos são o Maranhão, o Betim 

e o ribeirão dos Macacos. 

No seu curso principal o Rio Paraopeba está enquadrado como classe 2 e o seu 

monitoramento indica algumas não conformidades com o enquadramento proposto 

principalmente com relação ao número de coliformes fecais , indicadores de poluição 

proveniente dos esgotos domésticos dos centros urbanos. 

Área de estudo escolhida 

A seção escolhida corresponde à área de drenagem da estação de Ponte Nova do 

Paraopeba, operada pela ANEEL/CPRM, localizada nas coordenadas 19º56’56”S e 

44º18’12”W. Esta estação foi escolhida como ponto de controle devido à sua série de 

dados fluviométricos extensa e de boa qualidade. A área de estudo possui 5.830 km², 

equivalente a 44 % da área total da bacia, e contém 31 municípios com seu diversos 

usuários com significativa demanda ( população urbana e rural, irrigação, pecuária, 

indústria e comércio ).  

Foi selecionado um período de 41 anos, de 1938 a 1978, anterior à operação das 

barragens de Vargem das Flores e Manso, utilizando-se as descargas médias diárias 

anteriormente consistidas em trabalho executado pela RURALMINAS. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS DEMANDAS NA ÁREA DE ESTUDO 

 

As outorgas pelo direito de uso dos recursos hídricos emitidas pelo IGAM 

consideram que todas as vazões outorgadas são consuntivas, comprometendo assim os 

volumes acumulados até a seção considerada. 

Têm-se na Tabela 1 as vazões demandadas no ano de 1996 pelos principais 

usuários existentes na área de estudo. 

 As demandas de recursos hídricos consideradas prioritárias são aquelas destinadas 

ao abastecimento humano, consideradas as populações rural e urbana, em seguida as 

demandas destinadas à dessedentação de animais, irrigação da agricultura e demandas da 

indústria e comércio. Entende-se também como demanda prioritária a vazão dita 

“ecológica”, admitida neste estudo como 70% da Q7,10 (correspondente à vazão não 

outorgável). 

Na Tabela 2 apresentam-se os volumes totais de acordo com uma prioridade 

estabelecida neste estudo. Cabe observar que os Comitês de Bacias Hidrográficas irão, 

dentro dos seus respectivos Planos Diretores, estabelecer as demandas prioritárias, 

respeitado, obviamente, o consumo humano. 

Além das prioridades apresentadas, deve-se incluir o valor de 70% da Q7,10 

também como prioridade 1 nos cálculos de risco de não atendimento da demanda total, 

uma vez que a mesma é considerada como necessária para a manutenção do meio. 
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Tabela 1 – Demanda da área de estudo, (l/s) por município, em 1996 

Município Pop. rural Pop. urbana Pecuária Agricultura Indústria Total 

Belo Vale  6,19  5,26  7,82  27,00  0,00  46,27  

Betim (50%) 9,00  273,71  3,44  139,50  105,96  531,61  

Bonfim 6,70  4,82  9,48  58,00  0,51  79,51  

Brumadinho 14,20  32,66  16,47  186,00  4,32  253,65  

Casa Grande  1,66  1,85  2,83  116,50  0,00  122,84  

Congonhas  9,31  74,22  3,10  3,00  0,00  89,63  

Cons. Lafaiete  8,24  204,15  6,60  305,70  19,78  544,47  

Contagem (50%) 0,00  128,31  0,25  7,30  34,71  170,57  

Cristiano Otoni  1,59  6,86  3,15  119,50  0,56  131,66  

Crucilândia 3,23  3,99  7,25  31,00  0,52  45,99  

Desterro de E. Rios * 2,92  0,00  4,86  51,70  0,00  59,48  

Entre Rios de Minas  6,93  15,90  11,73  17,00  1,51  53,07  

Ibirité 0,79  245,86  3,41  1.206,00  9,22  1.465,28  

Igarapé 10,49  54,42  4,99  136,00  3,27  209,17  

Itatiaiuçú 2,47  9,50  3,53  194,40  0,24  210,14  

Itaverava  * 0,27  0,00  0,23  32,50  0,01  33,01  

Jeceaba  4,23  6,09  5,17  0,00  0,00  15,49  

Juatuba (50%) 3,10  9,09  0,00  22,50  16,19  50,88  

Lagoa Dourada * 4,49  0,00  7,01  311,70  0,00  323,20  

Mário Campos 1,78  12,12  0,00  0,00  0,54  14,44  

Mateus Leme (50%) 2,70  19,49  3,01  695,50  1,96  722,66  

Moeda 3,90  2,82  3,59  5,00  0,45  15,76  

Ouro Branco  3,38  59,57  1,21  299,30  4,16  367,62  

Ouro Preto * 0,97  0,00  0,49  3,40  0,00  4,86  

Piedade dos Gerais 3,85  2,56  5,66  17,00  0,00  29,07  

Queluzita  1,83  1,16  2,69  320,00  0,00  325,68  

Resende Costa * 0,92  0,00  2,96  2,30  0,23  6,41  

Rio Manso 2,39  5,18  3,22  449,00  0,20  459,99  

S.Brás do Suaçuí  0,86  5,28  3,37  0,00  0,27  9,78  
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São Joaquim de Bicas 4,10  23,63  0,00  0,00  3,27  31,00  

Sarzedo 1,58  26,48  0,00  0,00  1,78  29,84  

Total 124,07  1.234,98  127,52  4.756,80  209,66  6.453,03  

(*) Municípios com sede fora da área da bacia. 

 

Tabela 2 – Demandas, (l/s), e prioridades das classes de usuários da área de estudo, em 

1996 

Prioridade Pop. rural Pop. urbana Pecuária Agricultura Indústria Total 

1 124,07  1.234,98    1.359,05  

2   127,52   127,52 

3    4.756,80  4.756,80 

4     209,66 209,66 

 

A seguir apresenta-se uma projeção para as demandas relativas ao ano de 2006, 

conforme apresentado na Tabela 3, onde se estabelece um cenário futuro para os 

consumos, baseado em projeções de crescimento da população, do aumento do efetivo 

animal, do incremento da área de irrigação e da  expansão da indústria. 

 

Tabela 3 – Demandas, em l/s, e prioridades das classes de usuários da área de estudo, em 

2006 

Prioridade Pop. rural Pop. urbana Pecuária Agricultura Indústria Total 

1 150,28  1.837,59    1.987,87  

2   146,11   146,11 

3    6.392,66  6.392,66 

4     238,09 238,09 

 

Para projeção da população para o ano de 2006, foram utilizadas curvas de 

tendências elaboradas a partir de estimativas feitas pelo Centro de Estatística e 

Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro para o período 1991/1996, cujas fontes 

foram  o Censo Demográfico de Minas Gerais de 1991 e Contagem da População de 

1996, ambos elaborados pelo IBGE. 

Há uma tendência de redução da participação da população rural, porém este é um 

comportamento característico da sociedade com suas transformações econômicas e 

sociais atuais. Em alguns municípios o comportamento do crescimento da população total 

negativa é resultante, principalmente, da migração para outros centros urbanos mais 

desenvolvidos e queda das taxas de natalidade.  

Manteve-se nesta projeção a mesma relação percentual entre população rural e 

urbana que existia em 1996 para cálculo das populações do ano 2006.  
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Das culturas agrícolas temporárias, as de maior importância são as de milho e 

feijão. A área colhida de milho apresentou uma elevação de 34,07% de 1985 a 1994. O 

feijão teve  uma ampliação na área colhida de 47,72% no mesmo período devido à 

ampliação da área  plantada e aos incrementos de produtividade. Outras culturas 

importantes como arroz e hortaliças também tiveram crescimentos expressivos nas áreas 

colhidas e na produção. 

Vários fatores contribuem para o incremento da produção na agriculturas tais 

como: política pública de investimentos, disponibilidade de recursos para financiamento 

da produção, utilização de técnicas mais modernas no manejo do solo, etc. 

Apenas para composição de um cenário tendo em vista as taxas de crescimentos 

das diversas culturas permanentes e temporárias nos municípios que compõem a bacia do 

Paraopeba , apontados nos estudos preliminares do Diagnóstico que compõem o Plano 

Diretor de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes do Rio São Francisco em Minas 

Gerais (RURALMINAS/IGAM, 1998) pode-se adotar uma taxa de crescimento da ordem 

de 3% ao ano numa projeção para incremento da área irrigada de 34,39% até o ano de 

2006. 

A atividade predominante na bacia em termos de pecuária é a bovinocultura. A 

partir de 1985 ocorreu um aumento do efetivo bovino de 13,07% até o ano de 1994. 

Ainda para composição do cenário futuro e tomando-se a bovinocultura como 

representativa do efetivo animal, pode-se projetar neste exercício, a partir do efetivo de 

1996 levantado no Censo Agropecuário efetuado pelo IBGE, um incremento na pecuária 

de 14,58% até o ano de 2006. 

Para a indústria, as projeções tornam-se ainda mais difíceis pois além de se 

estimar um crescimento econômico, que também poderá apresentar taxas negativas, há de 

se considerar o desenvolvimento tecnológico , com reaproveitamento da água e mesmo 

diminuição do seu consumo no processo produtivo. 

Assim, apenas para composição do cenário futuro, em termos de consumo de 

água, pode-se utilizar um valor equivalente à taxa média de crescimento anual do PIB 

desagregado relativo à indústria nos municípios da bacia do Paraopeba no período 

1985/1995 que foi de 1,28% ao ano. Esta taxa aplicada no período de 1996/ 2006 levará a 

um incremento de 13,56% até o ano de 2006. 

 

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO REFERENCIAL Q7,10 NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Atualmente, o IGAM utiliza um valor de Q7,10 baseado no estudo de 

regionalização de Souza (1993). Entretanto, em algumas regiões estes valores obtidos 

podem ser superiores àqueles definidos a partir de séries de vazões diárias.  

Como foi possível obter-se para a região de estudo uma série de vazões diárias 

representativa e homogênea, optou-se por estimar o valor de Q7,10 através do ajuste da 

distribuição de probabilidade de Weibull, para valores mínimos, à série.  

Primeiramente, compôs-se a série com os valores mínimos anuais de vazão média 

de duração de 7 dias. Os valores foram então ordenados do menor para o maior e 
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representados graficamente através do cálculo da posição de plotagem de Weibull , 

mostrada em (1), onde m é o número de ordem do valor classificado e n o tamanho da 

amostra.  

1+
=

n

m
pp                     (1) 

Em seguida são estimados os parâmetros da função densidade de probabilidades 

de Weibull em (2) e da função acumulada em (3), ambas com parâmetro de posição   = 0 
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Os parâmetros  e   foram estimados conforme metodologia descrita por Haan 

(1977). 

Para a série de Ponte Nova do Paraopeba, encontraram-se os valores de  = 4,23 e  = 

31,32. 

Através da Figura 2 verifica-se a boa aderência da distribuição à série. 
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Figura 2 - Ajuste da distribuição de Weibull à série 
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Após o ajuste da distribuição de Weibull, estimou-se a vazão de 7 dias de duração 

e 10 anos de retorno em 18,40m³/s. 

Observando-se a curva de permanência (figura 3), nota-se que a bacia apresenta 

razoável disponibilidade hídrica quando comparada com as demandas existentes. A título 

de exemplo tem-se que a vazão característica Q95 é igual a 85m³/s. 
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Figura 3 - Curva de Permanência: Rio Paraopeba em Ponte Nova do Paraopeba 

 

SIMULAÇÕES DO RISCO DE NÃO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 

 

Com o objetivo de se verificar a possibilidade de falha no atendimento às diversas 

classes de usuários, foi feito um balanço entre a disponibilidade hídrica na área e as 

demandas existentes. 

Para tanto, os diversos usuários foram agregados em 4 classes prioritárias de usos 

da águas, como anteriormente indicado nas tabelas 2 e 3. À classe 1, adiciona-se a vazão 

ecológica, equivalente a uma fração da Q7,10, conforme indicado por Lanna (1997). 

O risco de não atendimento para cada classe é a razão entre o número de anos da 

série disponível em que exista pelo menos uma falha diária pelo número total de anos. 

Para avaliar o risco, a vazão correspondente à classe i, Qi, deve ser adicionada às vazões 

de prioridade superior, dado que se atenda i, tendo-se atendido as classes 1 a i-1: 
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=

=
i

j

i QjQ
1

                                (4) 

Por outro lado, é possível que a falha de um dia não tenha conseqüências 

operacionais significativas para um dada classe, excetuando-se a classe 1, abastecimento 

doméstico e vazão ecológica. Torna-se, portanto, interessante avaliar o risco de não 

atendimento associado a uma duração, ou seja, n dias consecutivos de não atendimento. 

Para a simulação dos riscos foi desenvolvido um programa para ambiente 

Windows 95/98 que, a partir da série de vazões diárias do posto de controle da área 

estudada, das vazões de demanda de cada classes e da vazão de referência para outorga, 

calcula o risco de não atendimento para o critério de outorga e para cada classe prioritária 

de usuários (Figura 4). 

 

 
 Nota: R(Ci) equivale ao risco de não atendimento da classe i 

Figura 4: Tela do programa de cálculo do risco de não atendimento 
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RESULTADOS 

 

Inicialmente, procurou-se verificar se o critério legal de 30% de Q7,10 atenderia às 

demandas levantadas na área de estudo. Subtraindo-se a soma das demandas dos diversos 

usuários correspondentes ao ano de 1996 da vazão total outorgável, observa-se um déficit 

de 0,93m³/s. Para o ano de 2006 o déficit aumenta para 3,25m³/s. 

Uma alternativa, aparentemente simples, seria aumentar a fração de Q7,10 para emissão de 

outorgas, como demonstra as tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4: Diferença, em m³/s, de k* Q7,10 e vazão por classe, para 1996 

 k 

 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Classe Vazão acumul. Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc 

1 1,359 4,161 6,001 7,841 9,681 11,521 13,361 15,201 17,041 

2 1,486 4,034 5,874 7,714 9,554 11,394 13,234 15,074 16,914 

3 6,243 -0,723 1,117 2,957 4,797 6,637 8,477 10,317 12,157 

4 6,453 -0,933 0,907 2,747 4,587 6,427 8,267 10,107 11,947 

 

Tabela 5: Diferença, em m³/s, de k* Q7,10 e vazão por classe, para 2006 

  k 

  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Classe Vazão acumul. Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc Qr-Qc 

1 1,989 3,531 5,371 7,211 9,051 10,891 12,731 14,571 16,411 

2 2,135 3,385 5,225 7,065 8,905 10,745 12,585 14,425 16,265 

3 8,528 -3,008 -1,168 0,672 2,512 4,352 6,192 8,032 9,872 

4 8,766 -3,246 -1,406 0,434 2,274 4,114 5,954 7,794 9,634 

 

Na aplicação do programa para avaliação do risco de não atendimento das classes 

prioritárias de usuários e do critério de outorga, admitindo-se como falha o não 

atendimento em um único dia do ano, obtêm-se os seguintes resultados para as demandas 

correspondentes a 1996 e 2006 na tabela 6. 
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Tabela 6 - Riscos de não atendimento para as classes prioritárias e vazão de outorga 

Ano Classe Vazão 

m³/s 

Vazão acumulada 

m³/s 

Risco 

% 

1996 1 14,24 14,24 2,4 

 2 0,13 14,37 2,4 

 3 4,76 19,13 14,6 

 4 0,21 19,34 14,6 

 30%*Q7,10 5,52 5,52 0,0 

2006 1 14,87 14,87 7,3 

 2 0,15 15,02 7,3 

 3 6,40 21,42 26,8 

 4 0,24 21,66 26,8 

 30%*Q7,10 5,52 5,52 0,0 

 

Pode-se também analisar o risco de falhas no atendimento associadas a uma 

duração em dias admitida para cada classe de usuários. Uma hipótese assumida é que a 

classe de prioridade 1 (abastecimento humano e vazão ecológica) não admite falhas. 

Assim, têm-se reproduzido na tabela 7 os riscos calculados para as demais classes com 

durações de 1 a 10 dias. 

 

Tabela 7 - Risco, em %, de falhas associadas a dias consecutivos 

  Dias consecutivos de falha 

Ano Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1996 2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 

 3 12,2 12,2 9,8 9,8 9,8 7,3 7,3 7,3 7,3 5,0 

 4 12,2 12,2 9,8 9,8 9,8 7,3 7,3 7,3 7,3 5,0 

2006 2 4,9 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 

 3 24,4 24,4 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 17,1 17,1 17,1 

 4 24,4 24,4 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 17,1 17,1 17,1 

 

Observa-se que o risco, neste estudo, é pouco sensível ao aumento da duração de 

dias consecutivos de não atendimento (falhas). 

Foi também avaliado o risco de não atendimento da série à fração da Q7,10, caso a 

mesma fosse superior a 30%. Neste caso, a avaliação do risco foi realizada sem que fosse 

considerada a vazão ecológica, uma vez que subentende-se ser esta vazão o complemento 

da vazão outorgada, segundo base legal atual. Este aspecto será retornado no item 

seguinte. Para frações inferiores à 70%, o risco calculado é nulo. Entretanto, acima de 

70%, encontram-se os riscos mostrados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Risco de não atendimento da vazão de outorga 

Fração 

% 

Vazão de Outorga 

m³/s 

Risco 

% 

75 13,8 2,44 

80 14,7 7,32 

85 15,6 7,32 

90 16,6 7,32 

95 17,5 9,76 

100 18,4 12,20 

 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste estudo admitiu-se que todas as classes de usuários utilizam somente águas 

superficiais. Não se considera também o retorno das águas servidas, uma vez que este é o 

processo atualmente adotado no cálculo das disponibilidades para efeito de outorga. 

No caso da análise de risco de não atendimento às demandas, utilizou-se a vazão 

ecológica como 70% da Q7,10, conforme depreende-se da regulamentação para a outorga 

em Minas Gerais. Esse valor não é aqui discutido em relação a sua pertinência tendo em 

vista as necessidades físicas e biológicas do sistema, embora entenda-se como necessário 

o aprofundamento desta questão. 

As simulações feitas no sentido de estimar riscos no atendimento foram baseadas 

em uma série de dados longa e bem consistida que permite avaliar a capacidade da bacia 

hidrográfica em atender ou não as demandas existentes.  

A análise do risco de não atendimento buscou discutir o critério de emissão de 

outorgas adotado no Estado de Minas Gerais, examinando-se uma determinada área de 

drenagem dentro da bacia do Paraopeba, à montante da estação de Ponte Nova do 

Paraopeba. Os resultados obtidos tanto para falha num único dia, bem como para 

períodos de duração de falhas consecutivas superiores, para as diversas classes de 

usuários indicaram, riscos que podem ser considerados elevados, já que a bacia é pouco 

ocupada na atualidade. Isto pode significar a necessidade de equipar a bacia para fins de 

regularização de vazões e atendimento às demandas. 

Também quanto à variação do percentual da Q7,10 que poderia ser adotado para 

atendimento às diversas demandas observou-se que acima de 70 % da Q7,10, há riscos de 

não atendimento, porém a análise de falhas é pertinente e importante porque informa ao 

outorgante sua incapacidade de garantir as vazões outorgadas , sendo que o risco poderá 

ser negociado com o requerente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este artigo é um ensaio ainda preliminar, realizado em apenas uma seção 

transversal na bacia hidrográfica. Para uma análise mais aprofundada da questão, torna-se 
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necessária a modelagem completa da bacia, tomando-se várias seções de controle no 

curso d'água, onde se levaria em conta tanto o uso consuntivo quanto a vazão necessária 

para diluição dos efluentes com as respectivas cargas poluidoras. 

Verifica-se que não é bastante fixar-se um critério para outorga mas deve-se 

analisar  a disponibilidade hídrica em determinada bacia, avaliar-se as demandas atuais e 

futuras e, através da análise de riscos de não atendimento, adotar uma política coerente 

para o atendimento das diversas demandas. O risco está intrinsecamente associado à 

capacidade de produção hídrica da bacia e poderá ser objeto de negociação entre a 

autoridade outorgante e as diversas classes de usuários através do Comitê de Bacia 

Hidrográfica. 

Face ao conhecimento do risco, os usuários poderão adotar dois comportamentos 

não excludentes, visando reduzi-lo: 

a) buscar diminuir sua demanda, a partir de investimentos em tecnologia (e.g.: 

recirculação de água, redução de perdas, etc) e em gestão (e.g: otimização de sistemas); 

 

b)  estando estabelecido o comitê de bacia e a agência de água e, adotado o 

instrumento da cobrança, procurar influir nas decisões de investimentos de forma que 

obras de regularização de vazões sejam implementadas. 

Por outro lado, o Comitê de Bacia poderá também adotar, no mecanismo de 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, com preços diferenciados segundo os riscos de 

não atendimento. 
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