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Resumo - Este trabalho apresenta um suporte metodológico para outorga de direito de 

uso dos recursos hídricos, considerando o confronto entre ofertas e demandas por água no 

âmbito da bacia hidrográfica. Como resultado é possível obter uma ordem de grandeza 

dos níveis de vazão que podem ser comprometidos. Apesar das simplificações, a 

abordagem é realizada de forma integrada, pois contempla, da nascente à foz, todas as 

demandas consuntivas e não-consuntivas e a oferta hídrica. Essa metodologia poderá 

servir de instrumento de negociação, no âmbito de um comitê de bacia, para fins de 

subsídio às discussões sobre as quantidades de água a serem alocadas em diferentes 

pontos da bacia, bem como os níveis de atendimento às demandas, quando da ocorrência 

de uma situação de escassez. Por fim, é feita uma aplicação da metodologia na bacia do 

rio Paracatu, chegando a indicações aos órgãos gestores de recursos hídricos de Minas 

Gerais e da União sobre o grau de comprometimento da bacia, os níveis possíveis de 

alocação de água, bem como uma ordem de grandeza do grau de atendimento das 

demandas em situação de escassez. 

 

Abstract - This work presents a methodology for  the water rights which considers 

existing conflicts caused by differences in water supplies and demands on river basin 

level. As an result, it is possible to get a notion of the water levels which can be 

compromised. Although the simplifications of the presented method, it has an integrated 

approach with respect to water consumption and supply of a river basin. This method also 

can be used as an instrument for negotiation to discuss water allocations at different 

points of a river basin and will give an idea of the water quantity necessary in case of 

water  scarcity as well.  Finally, the methodology was tested on the Paracatu river basin, 

which gives indications of its  amount of water use to the environmental institute of 

Minas Gerais and to the national Secretariat for Water Resources. 
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INTRODUÇÃO 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei n.º 9.433/97, e objetiva 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água. 

Para a consecução das análises técnicas de disponibilidade quali-quantitativa das 

solicitações de outorga, é fundamental o conhecimento, por parte dos órgãos gestores de 

recursos hídricos, sobre a bacia hidrográfica onde se origina o pleito. Basicamente, esse 

conhecimento refere-se ao comportamento hidrológico dos mananciais, às demandas 

existentes – onde, quanto, como, quando e para quê estão sendo utilizados os recursos 

hídricos – aos planos de utilização, às prioridades de atendimento das demandas, entre 

outros. 

Nesse sentido, o presente estudo objetiva responder algumas questões relevantes 

às análises de outorga, apresentando uma metodologia de investigação das vazões que 

podem ser alocadas, em termos quantitativos, às diversas demandas existentes no âmbito 

da bacia hidrográfica. 

Trata-se de uma metodologia que possibilita a obtenção dos valores de vazão 

passíveis de outorga ao longo de uma bacia. Apesar de algumas simplificações, a 

abordagem é realizada de forma integrada, pois contempla, das nascentes à foz, todas as 

demandas consuntivas e não-consuntivas e a oferta hídrica. 

A contribuição desse artigo está na proposição de uma metodologia simples e que 

pode ser aplicada em qualquer bacia onde se deseja obter uma ordem de grandeza dos 

níveis de vazão que podem ser comprometidos, levando em consideração os usos 

existentes, estejam eles outorgados ou não, objetivando subsidiar as análises técnicas 

sobre os pleitos de outorga. 

Essa metodologia poderá servir de instrumento de negociação no âmbito de um 

comitê de bacia, para fins de subsídio às discussões sobre as quantidades de água a serem 

alocadas e os níveis de atendimento às demandas, quando da ocorrência de uma situação 

de escassez. 

 

METODOLOGIA 

Introdução 

Tomando-se como base uma análise puramente quantitativa, as vazões de um 

manancial podem ser divididas em vazões deriváveis e vazões não deriváveis. 

As vazões não deriváveis são conseqüência de demandas que exigem a sua 

permanência no manancial, como por exemplo: navegação, proteção ambiental, geração 

de energia, pesca, lazer, entre outras. 

As vazões deriváveis são aquelas destinadas aos usos consuntivos como: irrigação, 

indústria, abastecimento público, piscicultura, geração termoelétrica, etc. 

O presente estudo trabalha com essas duas categorias de vazão ao longo da calha 

principal das bacias, considerando as demandas existentes pelas duas vazões, de forma 

integrada e dependente, da nascente à foz. 
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Levantamentos iniciais 

A metodologia proposta toma sempre como ponto de partida para análise a calha 

principal da bacia. 

O primeiro passo é a definição de trechos de rio a partir de pontos onde haja 

conhecimento prévio do comportamento hidrológico e pontos singulares, como 

reservatórios. Deve-se numerá-los de montante para jusante em ordem crescente. 

Uma vez estabelecidos os trechos, passa-se ao cálculo de vazões de referência 

(Q7,10, Q30,20, Q90%, Q95%, Qmín 10 anos, entre outros). 

O passo seguinte consiste na quantificação e detalhamento de todas as demandas 

existentes, bem como das restrições de manutenção de vazões mínimas na calha do rio. 

A quantificação das demandas deve ser realizada por trecho de rio. Essas 

demandas são as existentes na bacia incremental definida pelos trechos, isto é, as 

demandas instaladas ao longo do trecho correspondente e nas sub-bacias afluentes ao 

mesmo. Dessa forma, são consideradas todas as demandas da bacia objeto de análise. 

 

O Sistema 

Essa metodologia foi montada dentro de um sistema de planilhas eletrônicas 

Microsoft Excel, onde o operador alimenta as informações de oferta (vazões de 

referência), demandas consuntivas por trecho de bacia, bem como define diversos 

parâmetros de cálculo e restrições de manutenção de vazão no rio. 

O objetivo principal do sistema é o atendimento integral das demandas 

consuntivas e não consuntivas a partir das vazões de referência consideradas. Por 

intermédio de um processo de cálculo iterativo, presente na função SOLVER do Excel, 

tenta-se aproximar o máximo possível as demandas existentes da vazão outorgável em 

cada trecho. 

A Figura 1 apresenta a tela principal do sistema com o exemplo de uma bacia cujo 

rio principal foi dividido em 6 trechos. Nessa tela, nas células amarelas (colunas 2 e 8) 

são inseridos os dados levantados para a bacia, ou seja, vazões de referência e demandas 

consuntivas para cada trecho; nas células cinza estão as variáveis do sistema, isto é, 

variáveis que indicam o percentual da vazão de referência que deverá permanecer no rio 

(coluna 3). São essas variáveis que o Solver toma em sua pesquisa para aproximar as 

demandas existentes (coluna 8) do que pode ser comprometido ou outorgado (coluna 7), 

respeitando as restrições impostas. 

O sistema procura minimizar a soma das diferenças ao quadrado (coluna 10) entre 

as vazões demandadas e as vazões que puderem ser atendidas. Essa expressão representa 

a Função Objetivo do sistema. Minimizar essa soma significa que o que se pode outorgar 

ou comprometer estará próximo das vazões requeridas ao longo dos trechos. 

Basicamente, o usuário do sistema tem a possibilidade de definir restrições quanto 

às vazões mínimas a serem mantidas no rio (coluna 5) e o nível de atendimento mínimo 

das demandas (coluna 9), em termos percentuais, para cada trecho de rio. Essas duas 

intervenções são feitas na janela do Solver, no campo restrições (Figura 2). 
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Figura 1 – Tela principal do sistema. 

 

 

Figura 2 - Janela da função Solver (Microsoft Excel). 

 

No exemplo apresentado nas figuras 1 e 2, as restrições impostas para o percentual 

da vazão de referência que deverá permanecer no rio (coluna 3) limitam a sua variação 

entre 70 e 100%. Isso significa que não será permitido um valor menor que 70% da vazão 

de referência no rio naqueles trechos. Dependendo da necessidade, esses valores podem 

ser alterados em quaisquer dos trechos, a qualquer tempo. 

A Figura 2 mostra uma restrição de que a célula F14 (última célula da coluna 5 da 

Figura 1) deverá ter um valor maior ou igual a 38,85. Para o operador isso quer dizer que 

a vazão no trecho 6 do rio (foz) deverá ser, no mínimo, 38,85 m3/s. Esse tipo de restrição 
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poderá ser colocada em qualquer trecho do rio para representar, por exemplo, demandas 

de geração hidrelétrica, navegação, proteção ambiental, etc. 

Na Figura 2, no campo “Definir célula de destino”, escolhe-se a última célula da 

coluna 10 da Figura 1, que é a função objetivo, e impõe-se uma minimização dos seus 

valores. Todo o sistema será orientado para este fim. 

A Figura 2 mostra duas restrições feitas às células K8 a K13 (coluna 9 da Figura 

1). Elas impõem um percentual de atendimento máximo de 100% e um mínimo de 50%. 

Mais uma vez, essas restrições podem ser impostas a qualquer trecho do rio que está 

sendo estudado. Em situações de escassez, pode-se decidir em quais trechos e com que 

percentual de atendimento as demandas serão satisfeitas. No exemplo, os trechos 4, 5 e 6 

não precisarão sofrer racionamento, ao passo que os trechos 1, 2 e 3 terão que abdicar de 

cerca de 45% de suas demandas para que as restrições de vazão mínima sejam 

respeitadas. 

Uma vez ajustados todos os dados da bacia, restrições de utilização da água ao 

longo dos trechos e os parâmetros de cálculo do Solver, procede-se a resolução do 

sistema. Dependendo das condicionantes, o Solver pode ou não chegar a uma solução. 

Em caso negativo, isso significa que as restrições e/ou as condições de uso, às quais estão 

submetidas as vazões de referência, estão muito severas, devendo as mesmas serem 

revistas e ajustadas. 

 

Os cálculos 

Os cálculos efetuados no sistema são extremamente simples, constando de somas 

e subtrações entre as vazões deriváveis e não deriváveis, trecho a trecho, 

interrelacionando os trechos de jusante aos de montante. 

Iterativamente, o Solver atribui valores às variáveis da coluna 3, ou seja, ele testa 

os diferentes valores de vazão que poderão permanecer no rio, em cada trecho, de modo a 

atender ao máximo as demandas e respeitar as restrições de uso. 

  

APLICAÇÃO 

Introdução 

É apresentado aqui uma aplicação na bacia do rio Paracatu da metodologia 

detalhada anteriormente para avaliação do quadro atual de oferta x demanda, buscando 

contribuir para um melhor conhecimento da realidade, fundamental na definição de 

critérios de outorga para otimização do uso dos recursos. 

Foi realizada uma aplicação para a bacia do rio Paracatu como um todo e em 

seguida para a bacia do rio Preto, por se tratar de um importante afluente e ser de domínio 

da União, necessitando uma abordagem específica. 

A bacia do Rio Paracatu possui área de aproximadamente 45.600 km2, sendo que 

92% deste total estão em Minas Gerais e o restante em Goiás e Distrito Federal. Está 

localizada entre os paralelos 15º 30´ e 19º 30´ de latitude sul e os meridianos 45º 10` e 

47º 30` de longitude oeste (Consórcio MAGNA/DAM/EYSER, 1996).  
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Observa-se que a bacia tem se consolidado rapidamente como uma região atrativa 

de grandes investimentos voltados para a agricultura irrigada, pecuária, silvicultura e 

mineração. 

Com o objetivo de assegurar o uso racional dos recursos naturais na bacia, a partir 

da década de 70 iniciou-se a implantação de planos e programas governamentais 

direcionados para a região, entretanto, a expansão das atividades se deu em velocidade 

superior às de elaboração destes estudos. Desta forma, hoje são identificados problemas 

conflitantes no que se refere à demanda de água para atender as necessidades de 

abastecimento humano e irrigação e comprometimento dos recursos naturais como o solo 

e a flora natural. 

 

Levantamentos 

A análise se deu a partir da identificação de postos fluviométricos para definição 

dos trechos no rio principal da bacia (rio Paracatu) e do rio Preto, principal afluente do 

rio Paracatu. Em seguida teve lugar o levantamento da oferta e das demandas existentes. 

Para a determinação da oferta, foram estimados os valores das vazões de 

referência de acordo com a vazão adotada no Estado de Minas Gerais, Q7,10 - vazão 

mínima média com duração de sete dias consecutivos e dez anos de período de retorno - 

(Portaria Administrativa N.º 010/98 de 30/12/98 do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas - IGAM). Esta Portaria define que a vazão mínima a ser mantida em uma 

determinada seção de rio, descontadas as outorgas emitidas a montante, é de 70% da 

Q7,10. 

A demanda foi avaliada a partir dos registros de outorgas de direito de uso de água 

em vigência ou já vencidas e um levantamento de usuários ainda não regularizados no 

alto rio Preto, afluente do Paracatu. As demandas levantadas são apenas de uso 

consuntivo. 

Algumas simplificações foram adotadas para possibilitar a determinação das 

demandas e ofertas hídricas, a saber: 

1- Na confluência do rio Paracatu com o rio São Francisco, a vazão Q7,10 

foi estimada a partir de ponderação por áreas considerando a estação de montante no 

Paracatu  mais próxima da foz. 

2-  As séries de vazões diárias utilizadas foram obtidas junto à ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Esta agência tornou disponível informações 

somente até o ano de 1975, pelo fato destes dados estarem consistidos somente até este 

ano. Desta forma, em algumas estações de trabalho a vazão Q7,10 foi estimada com o 

auxílio de estudos de regionalização, por possuírem número de anos de observação 

reduzido. 

 

A Tabela 1 apresenta as estações utilizadas e os trechos definidos para o rio 

Paracatu e para o rio Preto com localização e descrição das séries disponíveis. Esta tabela 

também apresenta os valores das demandas levantadas para cada trecho. 
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Tabela 1. Trechos e estações fluviométricas utilizadas. 
Trecho Estação Código Curso 

d`Água 

Área 

(km2) 

Q7,10  

(m3/s) 

Demanda 

existente (m3/s)  

1 Fazenda Limeira 42460000 Rio Preto 3882 9.638 0,551 

2 Unaí 42490000 Rio Preto 5770 11.033 0,010 

3 Porto dos Poções 42600000 Rio Preto 9959 15.237 0,320 

1 Ponte da BR-040 42290000 Rio Paracatu 8250 10.39 1,658 

2 Santa Rosa 42395000 Rio Paracatu 12195 20.901 2,410 

3 Porto da Extrema 42690001 Rio Paracatu 29358 44.901 20,227 

4 Caatinga 42750000 Rio Paracatu 31943 48.279 0,055 

5 Porto Alegre 42980000 Rio Paracatu 41709 65.557 0,674 

6 Confl. Com o 

Rio São 

Francisco 

- - 45600 71.622 0,265 

     Total = 25,289 

Resultados 

A metodologia foi aplicada à bacia do rio Paracatu e à bacia do rio Preto, 

considerando a existência de todos os usuários, outorgados ou não, e posteriormente 

apenas dos usuários outorgados. 

Para a bacia do Paracatu, os resultados da primeira situação já estão apresentados 

na Figura 1. Do ponto de vista geral, é possível atender apenas 56,7% da demanda total 

estabelecida na bacia. Porém, isso só se verifica nos trechos de montante, onde, 

individualmente, os trechos só puderam ser atendidos em 54,8% da demanda. Apesar da 

criticidade desses trechos de montante, os de jusante possuem um maior conforto hídrico, 

podendo ser plenamente atendidas as suas necessidades. 
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O rio Preto aflui ao trecho n.º 3 do rio Paracatu, como mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tipologia da bacia do rio Paracatu. 

 

 

A observação da coluna 3 permite constatar que foram respeitadas as exigências 

ambientais de manutenção de, pelo menos, 70% da Q7,10 em cada trecho, atendendo, 

conseqüentemente, a restrição da foz (57,15>38,85 m3/s). 

A Figura 4 apresenta o gráfico das vazões características calculadas para a bacia 

do rio Paracatu, juntamente com as demandas instaladas (linha vermelha) e o que foi 

possível atender (vazão outorgável). O sistema tende sempre a aproximar as duas curvas 

para satisfação das necessidades de todos os trechos. 

 

A Figura 5 apresenta o gráfico das vazões máximas deriváveis e não deriváveis 

por trecho do rio Paracatu. É importante notar que o patamar das vazões máximas 

deriváveis (cor cinza) de um trecho não pode ultrapassar o patamar das vazões máximas 

deriváveis do trecho seguinte, sob pena de se estar consumindo a montante uma água que 

já está destinada a jusante. O sistema automaticamente faz essa verificação e não permite 

que isso aconteça. Do contrário, apareceriam vazões negativas em algumas partes da 

tabela de dados. 

Rio Paracatu 

Rio Preto 

Rio São Francisco 

1 

1 

2 

2 

3 

3

3 

4 6 5 
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Figura 4 – Aplicação da metodologia à bacia do rio Paracatu. 

 

 

Figura5 – Gráfico das vazões máximas deriváveis e não deriváveis por trecho do rio 

Paracatu. 
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A aplicação na bacia do rio Preto pode ser acompanhada pela Figura 6, onde são 

apresentados os parâmetros e resultados principais. Para o presente caso, apenas 54,3% 

das demandas podem ser atendidas numa situação de escassez. 

Contudo, o trecho 1 contempla os irrigantes do alto rio Preto, os quais estão 

situados na região leste do Distrito Federal e somam cerca de 5,16 m3/s sem outorga. 

Apesar de numa situação de escassez esses usuários terem que experimentar um 

racionamento de , aproximadamente, 49% de sua demanda, os trechos de jusante não 

sofrem com isso. Porém, a folga que se tem para outorgar maiores vazões nesses trechos 

é bem menor (404 e 929 l/s respectivamente para os trechos 2 e 3). Em outras palavras, 

os usuários do trecho 1 estão tornando indisponível uma vazão significativa que poderia 

ser outorgada a jusante. 

 

Figura 6 – Tela de dados para o rio Preto. 

 

Se forem desconsiderados os usuários sem outorga, a situação muda de forma 

significativa. O percentual de atendimento nos trechos 1, 2 e 3 do rio Paracatu sobe para 

77%, ao passo que no rio Preto todos os trechos ficam com 100% de atendimento. 

A Figura 7 apresenta a nova tendência de atendimento das demandas, 

desconsiderando os usos não outorgados. A linha de vazão outorgável está mais próxima 

das demandas outorgadas, mas ainda assim configura-se uma situação de desconforto 

hídrico. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar da simplicidade, a metodologia é capaz de oferecer uma ordem de 

grandeza satisfatória das vazões que podem ser comprometidas numa bacia, seja para uso 

consuntivo ou não. 

Para se obter resultados mais precisos, essa metodologia deverá ser replicada para 

as sub-bacias afluentes ao rio principal e para as “sub-sub-bacias” correspondentes. Ao 

passar para a análise de uma sub-bacia afluente, devem ser considerados como 

parâmetros de restrição os resultados obtidos no trecho da calha principal ao qual esse 

afluente pertence. 
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Figura 7 - Tendência de atendimento das demandas, desconsiderando os usos não 

outorgados. 

 

Ao se determinar os valores possíveis de vazão a serem alocadas por trecho, está-

se, na verdade, informando as máximas vazões que podem ser outorgadas nas bacias 

afluentes ao rio principal e na calha do próprio trecho. Para o caso, por exemplo, da 

aplicação dessa metodologia no rio São Francisco, será possível obter as vazões máximas 

outorgáveis para cada um dos seus principais afluentes. Trata-se de uma contribuição 

relevante do presente estudo na medida em que procura integrar as outorgas emitidas 

pelos Estados com as emitidas pela União, evitando a superutilização dos recursos 

hídricos nos seus afluentes estaduais, o que causaria desconforto hídrico nos usos já 

estabelecidos na calha principal, como navegação, irrigação e, principalmente, geração 

hidrelétrica. 
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