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Resumo – A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é o instrumento de gestão das águas, 

mais desenvolvido e aplicado no Estado de Minas Gerais. Os critérios para a concessão de outorgas 

das águas superficiais são baseados nas vazões mínimas de referencia dos cursos de água e, são 

estabelecidos por portarias administrativas. Em algumas bacias hidrográficas, critérios específicos 

podem ser definidos, visando o atendimento racional aos usuários, evitando-se a ocorrência de 

conflitos. As bacias hidrográficas localizadas na área de abrangência do Projeto Piratinga, no 

noroeste mineiro, apresentam forte pressão aos cursos de água em função da demanda para a 

agricultura irrigada. A partir de solicitação dos próprios agricultores, foi realizado um estudo para 

as bacias dos rios Piratinga e Ponte Grande, pertencentes à bacia do rio Urucuia, visando a obtenção 

da outorga para os diversos usuários do setor de irrigação, sendo a autorização emitida 

posteriormente à análise técnica realizada por parte do órgão gestor. 

 

 

Abstract – The water user rights is the management instrument most developed and used in the 

Minas Gerais State. The criteria for the analysis of the water user rights are based on the minimum 

reference flow of the rivers and are established by internal decrees. In some basins, specific criteria 

can be defined, aiming a rational division between the users. In the region of the Piratinga Project, 

in the Northwest of the State, there was some pressure to the rivers, mainly based on a high level of 

demands for irrigation. Beginning with the own users, a study was realized for the Piratinga and 

Ponte Grande basins, belonging to the Urucuia basin, with the main purpose of getting the water 

user rights for the irrigation users. The authorization was obtained after the analysis of the study by 

the IGAM. 
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INTRODUÇÃO 

Em Minas Gerais, a lei nº 13.199 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos 

foi sancionada em 29 de janeiro de 1999. A lei mineira adota os instrumentos de gestão 

estabelecidos na lei federal nº 9.433/97 e ainda, prevê o rateio de custos das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo e a aplicação de penalidades pelo descumprimento da legislação. O 

instrumento da outorga de direito de uso de recursos hídricos revela-se, atualmente, como o mais 

importante na gestão das águas. 

Em Minas Gerais, as primeiras outorgas de direito de uso de recursos hídricos foram 

concedidas através de Decretos, em atos do Governador do Estado, após análise e aprovação do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais – DAE/MG, apoiadas nos 

termos do Código de Águas – Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934. Posteriormente, com a 

criação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM – em julho de 1997, as outorgas de 

direito de uso de recursos hídricos passaram a ser emitidas por esse Instituto, que se tornou o órgão 

gestor das águas no Estado de Minas Gerais. 

Os procedimentos aplicáveis aos processos de outorga em cursos de água de domínio do 

Estado são determinados pelas Portarias Administrativas do IGAM nº 010/98 e nº 007/99.Essas 

Portarias determinam que, até que se estabeleçam as diversas vazões de referência a serem 

utilizadas nas bacias hidrográficas, a vazão de referência adotada em todo o Estado de Minas Gerais 

é a Q7,10 (vazão mínima média de sete dias de duração e dez anos de recorrência). As Portarias 

determinam ainda o percentual de 30% da Q7,10 como o limite máximo de derivações consuntivas, a 

serem outorgadas em cada seção da bacia hidrográfica considerada, devendo ficar garantido em 

todos os casos, fluxos residuais mínimos a jusante equivalentes a 70% da Q7,10. No caso de haver 

regularização do curso de água, com a construção de barragens, e em casos de uso prioritário para 

abastecimento humano, poderá haver autorizações que superem àquele limite estabelecido. 

Na prática, a gestão dos recursos hídricos revela-se mais complexa que um simples balanço 

hídrico entre a oferta e a demanda, e diversos outros critérios devem ser adotados na análise dos 

requerimentos de outorga. 

A importância do instrumento da outorga de direito de uso de recursos hídricos para o 

desenvolvimento sustentável é baseada em uma adequada administração da oferta das águas, tendo 

em vista que, atualmente, ocorrem alguns casos de concessões e autorizações incompatíveis entre si 

ou em conjunto, superiores às disponibilidades hídricas existentes (1). 

Conforme CASTRO et al (2), existem bacias hidrográficas onde a demanda de água é 

elevada, principalmente em regiões propícias ao desenvolvimento, espontâneo ou provocado por 

programas governamentais, da agricultura irrigada. Nessas situações, a prática tem demonstrado que 

a aplicação do limite de 30% da Q7,10 impossibilita a adequada concessão de outorga aos usuários 
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existentes. Dessa forma, estudos vêm sendo desenvolvidos nessas regiões buscando alternativas 

para a gestão dos recursos hídricos, através da implementação dos diversos instrumentos previstos 

na legislação. 

O presente trabalho apresenta a aplicação do instrumento de outorga em duas bacias 

hidrográficas do noroeste mineiro, inseridas na área de um grande projeto agrícola, em que se 

verificou uma situação de disputa pelo uso da água. 

 

DEMANDAS E CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA 

No Estado de Minas Gerais, a ocorrência de conflitos pelo uso da água se deve principalmente 

em função de dois motivos, a saber (3): 

• escassez de água, podendo ser citadas como exemplo, regiões semi-áridas do norte 

do Estado de Minas Gerais e, 

• excesso de demandas, como casos em que ocorre a disputa crescente por um recurso 

abundante e disponível em determinadas regiões, porém finito, que é a água 

necessária ao desenvolvimento da agricultura irrigada. 

Em regiões de baixa disponibilidade hídrica, eventualmente um único usuário poderá fazer 

uso dos recursos hídricos disponíveis em detrimento de demais usuários. No entanto, nessas regiões 

há uma maior percepção do problema da falta de água resultando em uma cultura popular de 

economia e otimização do consumo do recurso hídrico.  

Podem-se citar exemplos na bacia do rio Araçuaí, um dos principais tributários do rio 

Jequitinhonha, que está localizada na região do semi-árido mineiro. Nesta região, a agricultura é em 

geral praticada para a subsistência. No entanto, considerando a situação sócio-econômica da região, 

o governo tem criado programas de incentivo à agricultura irrigada de subsistência, sendo que os 

agentes financiadores têm condicionado a liberação dos empréstimos aos produtores rurais à 

obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos junto ao IGAM. Desta forma, para a 

concessão das outorgas é necessário um estudo da disponibilidade hídrica da bacia, considerando os 

baixos rendimentos específicos mínimos de água e atuando de maneira a evitar conflitos ou 

dirimindo aqueles existentes. 

Numa situação oposta, em que existe uma maior disponibilidade hídrica, deve-se dar uma 

atenção especial a setores com forte uso consuntivo de água, como o da agricultura irrigada. O 

poder outorgante deve utilizar-se do instrumento da outorga com a finalidade de atender aos 

diversos requerimentos, fazendo uma gestão que possibilite o acesso à água ao maior número de 

usuários dentro de determinada bacia hidrográfica. 

Nesses casos, podem ser percebidas situações conflituosas devido ao uso indiscriminado dos 

recursos hídricos, como já acontece em algumas regiões no Estado de Minas Gerais: bacias dos rios 
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Paracatu e Urucuia, importantes afluentes do rio São Francisco; bacias de afluentes do rio 

Paranaíba, com destaque para o rio Araguari. Nestas bacias hidrográficas, o uso crescente da 

irrigação tem levado a conflitos pelo uso de recursos hídricos, uma vez que as captações realizadas 

excedem, na grande maioria das vezes, a disponibilidade hídrica dos rios em épocas de estiagem. O 

IGAM, através do instrumento da outorga, tem buscado racionalizar as demandas, de maneira a 

adequar as disponibilidades hídricas existentes sem ultrapassar a capacidade dos mananciais, 

exigindo dos usuários a manutenção constante de fluxos residuais a jusante de cada captação. 

 

O PROJETO PIRATINGA 

Representando bem a situação de potencial conflito pelo uso da água, tem-se a região do 

projeto Piratinga, no município de Formoso, localizado no extremo noroeste do Estado de Minas 

Gerais, limitado ao norte pelo Estado da Bahia e a oeste pelo Estado de Goiás. A área compreende 

as bacias dos rios Piratinga e Ponte Grande, ambas pertencentes à bacia hidrográfica do rio Urucuia. 

Em 1990, financiada com recursos do PRODECER - Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, foi fundada a COOPERTINGA – Cooperativa 

Agropecuária da Região do Piratinga Ltda. 

Já em sua concepção inicial, a cooperativa previa a irrigação dos lotes de colonização. No 

entanto, esta atividade começou após um período inicial de exploração de diversos produtos em 

sequeiro, em que as adversidades climáticas – particularmente os veranicos – levaram a quedas 

substanciais na produção agrícola. 

Sendo assim, em 1992, decidiu-se pela utilização de sistemas de irrigação, como forma de 

suprir as necessidades hídricas das culturas em períodos de estiagem. Nessa época foram 

concedidas as diversas outorgas para os requerentes cooperados. No entanto, mesmo sendo todos os 

procedimentos realizados à mesma época de maneira criteriosa, as análises foram realizadas de 

forma individualizada, não verificando a influência de cada captação sobre as outras. Isso levou à 

concessão de limites de outorgas superiores ao outorgável, quando considerados os diversos 

usuários de uma mesma bacia ou curso de água. 

Desta forma, ao longo do tempo, puderam ser observadas condições específicas de não 

atendimento a todos os usuários em alguns períodos de estiagem. Ainda, com base nos critérios para 

emissão de outorga anteriormente apresentados, verificou-se, a partir de um determinado momento, 

que algumas bacias apresentavam-se saturadas em relação à concessão de novas autorizações. 

Quando da renovação das Portarias de outorga concedidas, surgiu a demanda do setor de 

irrigação nessas bacias junto ao órgão gestor visando a busca de alternativas para a legalização de 

seus usos, que foram ampliados, dentro da disponibilidade hídrica local. 
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A rede hídrica local é formada, principalmente, pelos rios Piratinga e Ponte Grande. A bacia 

do rio Piratinga tem como principais cursos de água os córregos Leão, Galho do Arroz, Extrema, 

Santa Bárbara, São Jerônimo, além do próprio rio Piratinga. O rio Ponte Grande e os córregos 

Arroio Campina, Três Capões, Capão Grosso, Vereda Comprida e Vereda Sumidouro constituem os 

principais mananciais da bacia do rio Ponte Grande. Esses cursos de água constituem as principais 

fontes de captação para as lavouras irrigadas na região, existindo assim a necessidade de solicitação 

de outorga para tais usos junto ao IGAM. 

O projeto Piratinga é uma grande força econômica na região, em que a produtividade agrícola 

supera a média regional e, em muitos casos, a nacional (4). Tais fatos mostram a necessidade de um 

gerenciamento adequado dos recursos hídricos, consolidando as demandas da irrigação com a 

disponibilidade hídrica local. 

 

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DA OUTORGA 

Elaboração dos Estudos 

Para a elaboração do plano de exploração dos recursos hídricos determinou-se, 

primeiramente, a localização de todos os usuários das bacias dos rios Piratinga e Ponte Grande. 

Após essa identificação foi realizado um cadastro de campo com as principais características de 

cada empreendimento. Dessa forma, puderam ser definidas as áreas irrigadas, equipamentos 

utilizados, tipos de cultura, período de irrigação, além da capacidade dos reservatórios, quando 

existentes.  

A obtenção das vazões de captação foi realizada através da verificação dos dados técnicos dos 

equipamentos e da análise das curvas das bombas. Esse trabalho foi de grande importância para a 

determinação das demandas de água para cada projeto em particular, de forma a relacioná-las às 

disponibilidades hídricas na região. 

Após a etapa de levantamento de dados, efetuou-se a correção dos cadastros e a 

complementação e conferência dos dados disponíveis. 

A estimativa da disponibilidade hídrica na região, foi obtida através da metodologia de 

regionalização de vazões mínimas utilizada no trabalho realizado por SOUZA (5) para a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG. Neste estudo de regionalização, que é 

utilizado pela Divisão de Cadastramento e Outorgas do IGAM, têm-se mapas contendo isolinhas de 

rendimento específico, em L/s.km², para vazões mínimas, médias e máximas para todo o Estado. As 

vazões de referência Q7,10, em cada seção dos cursos de água são obtidas através de metodologia 

que associa o rendimento específico de cada região, a área de drenagem em análise às 

características físicas, de solo e meteorológicas das bacias hidrográficas. 
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Com esse conjunto de informações foi possível relacionar e confrontar as disponibilidades 

hídricas e as demandas de água, de forma a efetuar o balanço hídrico para cada sub-bacia em 

estudo. 

 

Resultados obtidos 

O projeto visa a irrigação de 1.866 ha de lavouras, com a utilização de 39 pivôs centrais e um 

sistema de gotejamento. São produzidos, principalmente, soja, milho e feijão, sendo que a produção 

desse último detém o recorde nacional de rendimento (kg/ha) (6). São 40 usuários de água na região 

dos rios Piratinga e Ponte Grande, dos quais apenas dois não fazem parte da cooperativa, mas foram 

considerados no estudo. A Tabela 1 apresenta, para cada usuário, a vazão captada, a área irrigada e 

o tempo de captação, enquanto que a Figura 1 permite uma visualização da localização desses 

usuários. 

 

Tabela 1 – Vazões captadas, áreas irrigadas e períodos de captação. 

 

Usuário Captação 
(m³/s) 

Área irrigada 
(ha) h/dia 1 Usuário Captação 

(m³/s) 
Área irrigada 

(ha) h/dia 1 

1 0,0450 40 10 21 0,0630 70 22 
2 0,0189 20 8 22 0,0707 80 12 
3 0,0600 60 9 23 0,0278 31 5 
4 0,0453 50 10 24 0,0708 70 13 
5 0,0448 50 10 25 0,0340 33 12 
6 0,0556 50 10 26 0,0429 50 12 
7 0,0529 60 10 27 0,0610 60 8,5 
8 0,0450 50 10 28 0,0439 50 12 
9 0,0529 36 10 29 0,0539 50 10 
10 0,0482 50 9 30 0,0512 50 10 
11 0,0444 35 8 31 0,0410 50 10 
12 0,0265 30 10 32 0,0410 40 20 
13 0,0756 80 10 33 0,0353 40 12 
14 0,0221 25 10 34 0,0357 35 10 
15 0,0610 60 10 35 0,0361 35 9 
16 0,0225 25 8 36 0,0280 35 8 
17 0,0734 75 10 37 0,0450 62 10 
18 0,0441 40 22 38 0,0426 40 9 
19 0,0338 35 9 39 0,0581 50 9,5 
20 0,0524 50 9 40 0,0083 14 16 

1 Máxima média mensal 
 

 



XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7

 
Figura 1 – Localização dos usuários nas bacias dos rios Piratinga e Ponte Grande 

 

Solução adotada 

Por meio da análise dos dados referentes às captações para cada sub-bacia foi verificado que, 

segundo os critérios técnicos adotados pelo IGAM, todas as captações realizadas estão acima dos 

valores outorgáveis, sendo que em alguns casos o somatório de vazões é superior à própria Q7,10, 

sugerindo um grande risco de falha nas captações durante os períodos mais secos do ano. 

No entanto, como pode ser visto na Tabela 1, os períodos diários de captação variam entre 5 e 

22 horas. Assim, foram obtidos os valores apresentados na Tabela 2, que representam, para quatro 

pontos de controle, o percentual da vazão Q7,10 correspondente ao somatório das demandas a 

montante, considerando as captações de forma simultânea. 

Foram simuladas as captações de forma alternada, também apresentadas na Tabela 2. As 

localizações de tais pontos de controle foram definidas, em função da distribuição dos usuários nas 

bacias dos rios Piratinga e Ponte Grande. 
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Tabela 2 – Pontos de controle utilizados para a análise de disponibilidade hídrica 

Ponto de controle % Q7,10 
1 % Q7,10 

2 

E1 – Piratinga 166 % 27 % 
E2 – Ponte Grande 1 85 % 35 % 
E3 – Capão Grosso 197 % 30 % 
E4 – Ponte Grande 2 84 % 32 % 
1 Sem alternância de uso 
2 Com alternância de uso 

 

Verificou-se, a partir os volumes mensais de recursos hídricos captados em função da 

necessidade de cada cultura e os respectivos períodos de rega, que a situação se torna menos crítica. 

Os volumes mensais captados correspondem a não mais que 35% do deflúvio mensal mínimo 

escoado pelo curso de água.  

Com efeito, puderam ser vislumbradas as principais alternativas para a solução do potencial 

conflito pelo uso da água na região, sendo listadas a seguir as mais importantes: 

• construção de pequenos barramentos com regularização mensal de vazões; 

• definição de um programa de manejo entre os usuários dos recursos hídricos, 

alternando os períodos de captação de água ao longo do dia; 

• definição de um plano de ocupação adequado das áreas irrigadas, alternando as 

épocas de plantio entre os usuários agricultores. 

Visando o estabelecimento de critérios para o gerenciamento dos recursos hídricos da região 

realizou-se uma reunião com todos os usuários do projeto, quando foi exposta a situação dos usos 

da água na bacia, apresentando as alternativas possíveis para a emissão da outorga. Foi definida 

então, a conjugação das alternativas propostas, sendo, no primeiro momento definidos planos anuais 

de ocupação e períodos de captação diários diferentes entre os diversos usuários. A alternativa de 

construção de pequenos barramentos ficou para uma segunda etapa, caso se verifique a necessidade 

de regularização de vazões. 

A partir dos dados do planejamento de ocupação agrícola fornecida por cada usuário foi 

estabelecida a demanda de água referente aos usuários localizados a montante de cada ponto de 

controle. Nesse momento, foi possível perceber a grande vantagem da alternância de usos entre os 

diversos usuários agricultores. O fato de captarem água em horários distintos causou um grande 

alívio para os cursos de água em questão. Vale salientar que essa alternância de horários foi 

facilitada pelo fato dos equipamentos de irrigação serem movidos a óleo diesel, em que não há 

restrição quanto ao período de funcionamento como ocorre freqüentemente com equipamentos 

movidos a energia elétrica. 
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Paralelamente, é de grande importância a realização de um monitoramento dos principais 

parâmetros meteorológicos da região, de forma a subsidiar a continuidade dos estudos e a 

determinação do uso adequado das captações. Assim, foram implantadas quatro estações 

fluviométricas nos pontos de controle anteriormente definidos, com realização de duas leituras 

diárias de régua. Foram instalados também vertedouros em quatro pequenos cursos de água, sendo 

que em cada um desses mananciais havia apenas um usuário e seu respectivo barramento já 

construído. Além desses pontos de monitoramento de vazão, foi instalada uma estação 

meteorológica que possibilita a obtenção de outros parâmetros relevantes ao estudo. 

A Tabela 3 abaixo apresenta as principais características técnicas dos pontos em que foram 

instaladas as quatro estações fluviométricas e os quatro vertedouros. 

 

Tabela 3 – Principais características dos pontos de monitoramento de vazão 

Ponto de monitoramento Curso de água Área de drenagem 
(km²) 

Q7,10 
(L/s) 

Estação Piratinga Rio Piratinga 91,2 239,0 
Estação Ponte Grande 1 Rio Ponte Grande 139,9 340,0 
Estação Ponte Grande 2 Rio Ponte Grande 251,6 521,0 
Estação Capão Grosso Rio Capão Grosso 34,8 79,0 
Usuário 1 1 Ribeirão Santa Bárbara 7,9 9,2 
Usuário 9 1 Córrego São Jerônimo 2,6 2,3 
Usuário 13 1 Córrego Barra Grande 4,4 6,0 
Usuário 23 1 Córrego Vereda Sumidouro 6,9 7,5 
1 Vertedouro instalado a jusante da captação 
 

Dessa forma, a outorga de direito de uso das águas para os usuários da região do Projeto 

Piratinga foi autorizada – Portaria nº 243 de 12/03/2003, com as seguintes condicionantes: 

• monitoramento diário das vazões nas estações fluviométricas e vertedouros 

implantados, sendo os dados obtidos enviados anualmente à Divisão de 

Cadastramento e Outorga do IGAM, para análise; 

• manutenção da vazão residual mínima correspondente aos 70% de Q7,10 a jusante de 

cada ponto de monitoramento; 

• realização e envio ao IGAM, do planejamento agrícola para todos os usuários de 

água da bacia no início de cada ano agrícola.  

 

CONCLUSÕES 

A agricultura irrigada exerce forte pressão sobre os cursos de água, com crescente demanda 

para as culturas de grãos. Existem grandes áreas no Estado de Minas Gerais em que as condições 

atuais de apropriação da água apresentam-se bastante críticas, inexistindo um trabalho de 
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coordenação e cooperação para o seu uso eqüitativo. Disputas pelo uso da água podem se 

transformar em conflitos entre os diversos usuários, além de causar degradação ao meio ambiente 

pela superexploração dos recursos naturais. 

Com efeito, ao verificar os baixos níveis de água em determinadas épocas do ano, os próprios 

produtores diminuem as áreas irrigadas ou alternam os produtos cultivados de forma a não 

comprometer sua produção. 

Neste trabalho foi apresentado um estudo de caso, onde foi possível a repartição da água 

legalmente disponível entre 40 usuários irrigantes, com a utilização do instrumento da outorga no 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

Verifica-se, entretanto, que este instrumento por si só não será capaz de dirimir outras 

questões relacionadas aos recursos hídricos da região. São indispensáveis: a realização do Plano de 

Bacia Hidrográfica, o enquadramento dos corpos de água em classes de uso, a implantação do 

instrumento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a aplicação das penalidades, para que 

demais usos dos recursos hídricos sejam possíveis, além de propiciar a utilização sustentável deste 

recurso natural. 

É indispensável também a criação e fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, que 

serão o foro mais adequado para discussões de questões como aqui apresentado. O comitê de bacia, 

por meio de sua agência técnica, poderá monitorar o cumprimento daquelas condicionantes 

apresentadas nas Portarias de Outorga, no que se refere à manutenção das vazões residuais e 

qualidade da água nos mananciais. Poderá também propor ao órgão gestor novas vazões de 

referência para emissão de outorgas, a partir da série de dados a serem coletados nas estações 

implantadas na bacia hidrográfica. 
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