
ANÁLISE DA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE UM FATOR DE CORREÇÃO ANUAL 

PARA O CRITÉRIO DE VAZÃO DE OUTORGA ADOTADO NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

 

 

Marcelo Jorge Medeiros1 e Mauro Naghettini2 

 

 

Resumo - Atualmente, o Governo do Estado de Minas Gerais, através do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas-IGAM, tem concedido outorgas do direito de uso das águas superficiais em uma 

seção fluvial até o valor equivalente a 30% da vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de 

tempo de retorno, ou Q7,10. Entretanto, observa-se em algumas regiões do Estado que este valor 

máximo de vazão de outorga é insuficiente para o atendimento das demandas de todos os usuários 

existentes na bacia. Este valor, calculado através da análise dos períodos críticos de estiagem, é 

mantido fixo ao longo do ano, restringindo assim um maior uso da água em meses fora do período 

de estiagem, em anos de maior oferta hídrica. O presente artigo propõe e avalia a utilização de um 

fator de correção anual para a vazão de outorga, baseado em uma relação entre as vazões 

observadas no início do ano e no início do período de estiagem, o qual resulta em valores de vazão 

superiores ao critério de 30% de Q7,10, para anos chuvosos. 

 

Abstract - Currently, the State Government of Minas Gerais, through the Minas Gerais State 

Secretariat of Water Resources Management-IGAM, authorizes water use permits at a given river 

cross section of up to 30% of the minimum 7-day mean flow of 10-year return period, or Q7,10. 

However, in some areas of Minas Gerais State the 30% maximum parcel of river flow is not enough 

to provide water for all existing users in the river basin. This limit, based on critical periods of 

droughts, is the same throughout the year, thus limiting the use of the water resources during the 

wet season and during years of higher water supply. The objective of this paper is to propose and 

evaluate the use of an annual correction factor for the current water parcel criterion, based on the 

relationship between observed discharges at the beggining of the year and at the beginning of the 

dry season for rainy years; the use of such a correction factor would allow users to draw discharges  

greater than the current 0.3Q7,10 criterion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entende-se como outorga do direito de uso das águas o ato administrativo mediante o qual o 

Poder Público outorgante faculta ao outorgado o uso de recursos hídricos, por prazo determinado, 

nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. A outorga tem por objetivo assegurar aos 

usuários o direito comum de acesso às águas e regular os seus usos quanto aos seus aspectos de 

quantidade e qualidade (Medeiros, 2000). 

Segundo Biswas (1996), o direito de uso pode ser definido como a partilha da vazão de um 

curso d'água ou aqüífero e, se o direito de uso é baseado em termos quantitativos, critérios de 

limitação do uso deverão ser acordados entre os usuários durante períodos em que não haja água 

suficiente para todos. 

No Estado de Minas Gerais, a responsabilidade pelo planejamento e administração das ações 

que visam a preservação dos recursos hídricos estaduais pertence ao Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas-IGAM, o qual teve suas funções regulamentadas pelo Decreto nº 40.055, de 16 de novembro 

de 1998. Dentre suas atribuições está a concessão de outorgas de direito de uso das águas, em 

acordo com os comitês de bacia. Entretanto, devido à inexistência de comitês formados na maior 

parte das bacias estaduais, o IGAM tem concedido outorgas baseado na Portaria nº 010/98, que 

estabelece critérios baseados em “vazões de referência”, utilizadas para cálculo das disponibilidades 

hídricas em cada seção de interesse (Schvartzman et al., 1999). 

Tem-se fixado, então, o limite de 30% do valor mínimo da vazão média de sete dias de 

duração e dez anos de tempo de retorno, Q7,10, como a vazão máxima de derivação consuntiva a ser 

outorgada 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 .  

Lanna (1997) cita como forte desvantagem desse critério de outorga o fato dele ser dirigido a 

condições de estiagem, limitando severamente a expansão dos sistemas de uso das águas. Observa-

se, com efeito, que a vazão do curso d’água é, na maior parte do ano, superior à vazão referencial de 

outorga, causando um forte impressão de desperdício do recurso por parte dos usuários. 

Visando o aumento da vazão outorgada para um mesmo trecho da bacia hidrográfica, discute-

se, neste trabalho, um critério de outorga fixado anualmente, em função da variação do regime de 



vazões ao final da estação chuvosa de cada ano. Determina-se, assim, um fator de correção anual 

para a vazão outorgada, dando a oportunidade ao Poder Público outorgante de aumentar o volume 

de uso das águas em tempos de maior oferta hídrica. 

O cálculo do fator de correção é aqui apresentado para a bacia do rio Paraopeba, em Minas 

Gerais. Faz-se uma caracterização da área de estudo, determina-se para a área a vazão referencial de 

outorga adotada pelo IGAM, ou seja, 30% de Q7,10, e em seguida calcula-se uma equação de 

regressão regional do fator de correção para toda a bacia. A nova vazão de outorga é então avaliada 

em relação às demandas estimadas dos usuários, à disponibilidade hídrica da bacia e ao critério 

tradicional de vazão referencial. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: A BACIA DO RIO PARAOPEBA 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraopeba, afluente do Alto São Francisco pela margem direita, 

localiza-se na área central do Estado de Minas Gerais, entre os paralelos 18º30' e 21º de latitude Sul 

e os meridianos 43º30' e 45º de latitude Oeste (Figura 1). Possui uma área de drenagem total de 

cerca de 13300km², correspondente a 2,5% da área total do Estado. 

O rio Paraopeba tem suas nascentes localizadas no município de Cristiano Otoni, com 1140m 

de altitude aproximada, e deságua no reservatório de Três Marias, após percorrer cerca de 540km. 

Seus principais afluentes, pela margem esquerda, são os rios Camapuã, Manso e Serra Azul, e pela 

margem direita, os rios Maranhão e Betim.  

 

 
Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Paraopeba 



 

 

A região abrange 48 municípios localizados total ou parcialmente na bacia, com cerca de 

933600 habitantes, conforme a Contagem Populacional de 1996 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE. Observa-se uma maior densidade demográfica no alto e médio Paraopeba. 

Parte do alto Paraopeba insere-se na Região Metropolitana de Belo Horizonte (Medeiros, 2000). 

Como atividades econômicas mais importantes na bacia estão as lavras de minério de 

manganês e ferro, com grandes depósitos no alto e médio curso do rio Paraopeba. A agricultura e 

pecuária distribuem-se ao longo da bacia, tendo como principais produtos agrícolas o milho, o 

feijão, o arroz, a cana-de-açúcar, o café e a batata. A bovinocultura, principal atividade de pecuária, 

é predominante no norte da bacia (Schvarztman et al., 1999). 

A vegetação nativa da região é constituída predominantemente pelo cerrado, característico de 

regiões de clima semi-úmido, formado por gramíneas, arbustos e árvores de médio porte (CPRM, 

1995). 

A região apresenta temperatura média anual variando entre 19º e 23ºC, sendo as menores 

temperaturas encontradas ao Sul da bacia, devido à influência orográfica. O mês mais quente é 

janeiro, com temperaturas médias das máximas entre 28ºC e 30ºC, enquanto que o mês mais frio é 

julho, sendo que a média das mínimas oscila entre 8ºC e 10ºC (CPRM, 1995). 

O regime pluviométrico é típico das regiões de clima tropical, com ocorrência dos valores 

mensais máximos no verão e dos mínimos no inverno. O trimestre mais chuvoso abrange os meses 

de novembro a janeiro e corresponde a mais de 55% da precipitação anual. O trimestre mais seco, 

de junho a agosto, contribui apenas com 5% do total anual. A precipitação média anual na bacia 

varia de 1500mm, no alto Paraopeba, a 1200mm no baixo curso do rio (CPRM, 1995, e Medeiros, 

2000). 

 

Estimativas das Demandas de Usos das Águas 

 

Segundo Schvartzman et al. (1999), as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos 

emitidas pelo IGAM consideram todas as vazões outorgadas como usos consuntivos da água, 

comprometendo assim os volumes acumulados até a seção considerada. 

As demandas consideradas prioritárias são aquelas destinadas ao abastecimento humano, seja 

urbano ou rural, seguidas pelas demandas destinadas à dessedentação animal, irrigação na 

agricultura e demandas dos setores industriais e comerciais.  

As prioridades de usos das águas devem ser fixadas pelo Planos Diretores de Recursos 

Hídricos, conforme declara a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei no 9.433, de 8 de janeiro 



de 1997). Por ainda não haver um Plano Diretor para a bacia do rio Paraopeba e objetivando avaliar 

a demanda de usos das águas na bacia, estabeleceram-se as seguintes classes de usuário e 

prioridades neste estudo: 

• classe 1: abastecimento humano, populações urbanas e rurais; 

• classe 2: dessedentação animal (ou simplesmente pecuária); 

• classe 3: irrigação de culturas agrícolas (agricultura); 

• classe 4: usos na indústria e comércio. 

Schvartzman (2000) apresenta uma estimativa das demandas de usos das águas por município 

para a bacia do rio Paraopeba para o ano de 1996. Baseando-se em projeções de crescimento da 

população, do efetivo animal e do incremento da área de irrigação e expansão da indústria, também 

se faz uma previsão de demandas futuras, relativa ao ano de 2006. Nas Tabelas 2 e 3 apresenta-se 

um resumo das demandas de 1996 e 2006, por tipo e prioridade de uso.  

 

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 

1 212 1789    2001 

2   299   299 

3    10667  10667 

4     394 13361 

 

 

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 

1 282 2719    3001 

2   343   343 

3    14336  14336 

4     447 18126 

 

 

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO REFERENCIAL  

 

A vazão mínima característica de t dias de duração e Tr anos de tempo de retorno, Qt,Tr, é 

obtida pela definição da curva de freqüência de vazões mínimas. Para pontos onde há informação 

hidrológica histórica faz-se a análise local de freqüência. Entretanto, para a determinação da vazão 

Qt,Tr em locais sem dados históricos é necessário fazer uma análise regional de freqüência. Os 



estudos regionais de freqüência objetivam a determinação de variáveis hidrológicas ou mesmo 

características estatísticas destas variáveis, como médias, desvios padrões e quantis regionais 

normalizados. Isto é feito a partir da análise de bacia próximas, de comportamento hidrológico 

similar e que possuam registro histórico de dados. A análise regional também melhora a estimativa 

de vazões características em locais com registro histórico de dados. 

Em Medeiros (2000), é apresentada uma análise regional de freqüência para a bacia do 

Paraopeba, feita através do método do index-flood, ou fator de adimensionalização, e utilizando 

dados de 6 estações fluviométricas localizadas na bacia. A análise foi realizada para as durações de 

1, 3, 5, 7, 10, 15 e 30 dias, sendo definida uma curva regional de freqüência para cada duração, 

através do uso da distribuição de probabilidade de Weibull de 3 parâmetros, cuja função densidade 

de probabilidade é definida como em (1). Os parâmetros de posição, forma e escala são 

representados por ε, α e β, respectivamente. Como as vazões são sempre iguais ou superiores a 

zero, pode-se anular o parâmetro ε, reduzindo assim a função acumulada de Weibull à equação (2). 
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Os parâmetros α e β estimados para as diversas durações encontram-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros estimados da distribuição de Weibull, por duração da vazão mínima 

Duração 

Dias 

αααα ββββ 

1 3,1906 1,1167 

3 3,3993 1,1131 

5 3,4415 1,1124 

7 3,4839 1,1117 

10 3,5166 1,1111 

15 3,4788 1,1118 

30 3,6044 1,1097 

 



Para a determinação da equação de regressão do index-flood foram utilizadas como variáveis 

independentes a área de drenagem, o comprimento do curso d'água, a densidade de drenagem e o 

índice de escoamento de base - IEB. O índice IEB é a razão entre o escoamento de base e o 

escoamento total da bacia. A obtenção das variáveis e os modelos de regressão analisados são 

descritos em Medeiros (2000). 

A equação de regressão obtida com o menor número de variáveis e ainda assim, com um 

ajuste satisfatório do modelo aos dados observados, foi a seguinte: 

 

     75550,004583,0041675,0 AREADIAQm =        (3) 

 

onde Qm é a média das vazões mínimas, em m³/s, DIA é a duração em dias e AREA é a área de 

drenagem, em km². 

A vazão Qt,Tr é então obtida pela relação: 
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A vazão referencial Q7,10 foi calculada para os trechos entre as estações fluviométricas 

utilizadas no estudo de análise regional. Os resultados encontram-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Avaliação das vazões obtidas pela equação de regressão em relação à série histórica 

Estação Código Área 

km² 

Q7,10 

m³/s 

São Brás do Suaçuí 40550000 454 2,73 

Belo Vale 40710000 2820 10,86 

Alberto Flores 40740000 4030 14,22 

Ponte Nova do Paraopeba 40800001 5830 18,80 

Jardim 40811100 104 0,90 

Porto Mesquita 40865001 10300 28,90 

 



 

CRITÉRIO DE VAZÃO REFERENCIAL COM VARIAÇÃO ANUAL 

 

Considere que Q7,10 é a vazão referencial, sendo que a vazão outorgada é restringida a 30% de 

seu valor e os 70% restantes representam a vazão ecológica. Considere também que o 

comportamento anual de vazões do curso d’água seja como o da Figura 2, típico da bacia do alto 

São Francisco, com vazões máximas ocorrendo no período chuvoso, de novembro a janeiro, e 

mínimas entre junho e agosto. Como o objetivo é aumentar a vazão outorgada para um ano de maior 

oferta hídrica, em um determinado trecho fluvial, a qual é limitada a apenas 30% Q7,10, torna-se 

necessária a previsão do comportamento das vazões de estiagem para aquele ano a fim de calcular 

qual o acréscimo de vazão a ser feito na vazão outorgada.  
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Figura 2 – Vazões médias diárias do rio Paraopeba em Porto Mesquita, ano de 1986 

a 

b 



A vazão Q7 pode ser associada à vazão média de um dia representativo do início da recessão 

do hidrograma. Suponha que este dia seja o ponto a na Figura 2 e Q7 seja b. Para a determinação de 

um fator de correção da vazão outorgada, deve-se então calcular uma equação de regressão entre os 

pontos a e b, para cada ano da série histórica de um posto fluviométrico. 

Um problema advindo do uso da vazão média diária é o fato dela ser sujeita a grandes 

variações inter-anuais. Logo, pode ser necessária a utilização de um valor mais estável, como, por 

exemplo, a média do mês típico de início da recessão. 

O modelo de regressão para o fator de correção FCi de um ano qualquer i da vazão de 

outorga, definido neste estudo como a razão entre a vazão Q7 do ano i e Q7,10 calculada para a série, 

é da forma: 
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onde Qci é a vazão característica a ser usada para a previsão, podendo ser uma média diária ou 

mensal, referente ao período de início da recessão.  

Numa aplicação prática, são conhecidos Q7,10 e a vazão Qci. Pelo modelo de regressão 

determina-se FCi. Cada usuário, detentor de outorga de direito do uso das águas, receberia um 

acréscimo de vazão em função do aumento da vazão outorgada naquele ano. Entretanto, a utilização 

de somente uma variável, Qci, pode resultar em valores insatisfatórios de ajuste do modelo para a 

previsão de FCi. Logo, também foram agregados ao modelo o índice de escoamento de base IEB, a 

área de drenagem e a constante de recessão do hidrograma kr. Segundo Maidment et al. (1993), kr 

para um dado ano da série de vazões médias diárias, pode ser obtido pela equação: 

 

     t
rt kqq 0=            (6) 

 

onde qt é a vazão no tempo t, fixado em dias, no fim da recessão do hidrograma, e q0 é a 

vazão do início da recessão. 

Portanto, a equação (5) passa a ser: 
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O modelo de regressão de FC pode ser obtido para cada posto fluviométrico de interesse na 

bacia. Entretanto, pode ser interessante estabelecer um modelo de regressão regional de FC, 



tornando mais confiáveis os valores determinados para locais com poucos registros históricos de 

vazões. Essa proposição de análise do fator de correção anual da vazão referencial de outorga é 

apresentada e discutida em Medeiros (2000). 

 

Determinação do fator de correção 

 

Para esta fase do estudo foram selecionadas 8 estações fluviométricas na bacia do Paraopeba. 

Para a análise de regressão regional de FC foram determinadas as áreas de drenagem, as constantes 

de recessão e os índices IEB para cada estação. Como vazão característica do início da recessão, Qci, 

optou-se pela razão entre a vazão média de abril do ano i, QABRIL , e a vazão média anual de longo 

termo, QMLT. A localização e características das estações encontram-se nas Tabelas 6 e 7, 

respectivamente. 

 

Tabela 6-Estações fluviométricas utilizadas para o modelo de regressão de FC 

Estação Código Curso Latitude Longitude 

  d’água   

São Brás do Suaçuí 40550000 Paraopeba 20°36'14" 43°54'32" 

Congonhas 40580000 Maranhão 20°31'07" 43°50'08" 

Jeceaba 40700002 Paraopeba 20°32'00" 43°58'00" 

Belo Vale 40710000 Paraopeba 20°24'29" 44°01'16" 

Alberto Flores 40740000 Paraopeba 20º09'40" 44º09'38" 

P. N. Paraopeba 40800001 Paraopeba 19°56'56" 44°18'12" 

Ponte da Taquara 40850000 Paraopeba 19°25'22" 44°32'55" 

Porto Mesquita 40865001 Paraopeba 19°10'17" 44°40'07" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7-Características das estações fluviométricas 

Estação QMLT* IEB kr Área 

 m³/s %  km² 

São Brás do Suaçuí 7,39 73,83 0,9942 454 

Congonhas 9,93 75,59 0,9946 656 

Jeceaba 45,1 72,07 0,9945 2520 

Belo Vale 47,8 70,92 0,9940 2820 

Alberto Flores 64,1 71,56 0,9937 4030 

P. N. Paraopeba 86,8 73,28 0,9939 5830 

Ponte da Taquara 112,6 73,01 0,9938 8910 

Porto Mesquita 156,7 73,95 0,9929 10300 

(*) vazão média anual de longo termo 

 

O modelo de regressão para FC foi ajustado pelo método dos mínimos quadrados, sendo 

retiradas, após cada ajuste, as variáveis com menor correlação, a fim de encontrar o modelo mais 

simples porém, com ajuste satisfatório. Foi então adotado o modelo: 
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sendo as vazões em m³/s. O modelo, entretanto, não obteve bons resultados para as estações 

Congonhas e São Brás do Suaçuí. As duas estações foram retiradas e analisadas em separado, com 

definição de uma equação local de FC para cada uma. Ainda assim os resultados foram 

insatisfatórios, devido à baixa correlação entre os valores estimados pela equação e os observados 

nas séries de dados. Com isso, estabeleceu-se um limite para a utilização do equação (8), sendo a 

mesma satisfatória apenas para áreas de drenagem superior a 2500km². 

 

Avaliação do Fator de Correção da Vazão Referencial 
 

A equação (8), quando aplicada aos dados disponíveis das estações fluviométricas, pode 

resultar em fatores de correção FC inferiores à unidade, de acordo com os valores da vazão média 

mensal de abril. De fato, anos em que ocorrem vazões mínimas de 7 dias de duração inferiores ou 

iguais à vazão Q7,10, num trecho do curso d'água, podem vir a caracterizar-se como anos de 

escassez, tornando necessária a adoção de medidas de racionalização dos usos das águas. Para tais 

anos, não deveria então ser utilizado o critério da vazão referencial variável. 



Foram então retirados das amostras de vazões características das estações analisadas os 

valores referentes aos anos onde a razão Q7/Q7,10 é inferior à unidade e refeito o ajuste do modelo de 

regressão, obtendo-se a seguinte expressão, em substituição à equação (8): 
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Após o estabelecimento do cálculo do fator de correção, torna-se necessário definir sua 

utilização na determinação da vazão de outorga. Inicialmente, pensou-se em utilizar como vazão de 

outorga a expressão FC*(30%Q7,10), visto que a vazão de outorga adotada no Estado de Minas 

Gerais é 30% de Q7,10. A Figura 3 ilustra o ganho da aplicação do fator de correção FC em relação à 

utilização do valor fixo de 30% de Q7,10, para o trecho do alto Paraopeba até a estação Ponte Nova 

do Paraopeba, analisando a série de vazões da estação, compreendida entre 1938 e 1994. Entretanto, 

ao se acrescentar no mesmo gráfico a série de vazões mínimas anuais de 7 dias de duração ocorridas 

no mesmo período, observa-se que os valores de FC*(30%Q7,10) ainda são inferiores a elas, 

sugerindo, então, a utilização de um critério de vazão de outorga que gere valores superiores de 

vazão. 

Supondo que o valor de 70% de Q7,10 seja suficiente para a demanda da vazão ecológica, 

então, a expressão anterior de vazão de outorga poderia ser corrigida para FC*Q7,10 - 70%Q7,10. A 

Figura 4 representa o novo cálculo da vazão de outorga. 
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Figura 3- Aplicação de FC*(30%Q7,10) para o rio Paraopeba, em Ponte Nova do Paraopeba 
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Figura 4- Aplicação de FC*Q7,10 - 70%Q7,10 para o Rio Paraopeba, em Ponte Nova do Paraopeba 

 

 

Analisando a Figura 4, observa-se que a nova vazão de outorga, FC*Q7,10 - 70%Q7,10, ainda é 

inferior aos valores de Q7 mínimos anuais ocorridas, além de ser muito superior a 30% de Q7,10. 



Cabe ressalvar, entretanto, que o fator de correção FC somente foi utilizado para anos onde a razão 

Q7/Q7,10 é superior à unidade. 

Outro fator a ser considerado nessa análise do fator de correção é a verificação da 

possibilidade de não atendimento pela vazão de outorga definida por FCQ7,10 - 70%Q7,10 às 

demandas de água pelas classes de usuários da bacia. Foram então analisados dois cenários de 

demanda: 

•  cenário 1: fixando-se as vazões das classes de usuários estimadas para o ano de 1996 no 

trecho do alto Paraopeba até a estação Ponte Nova do Paraopeba, apresentadas nas Tabelas 

9 e 10, faz-se a análise do atendimento da vazão de outorga proposta às classes de usuários 

utilizando-se a série histórica de vazões da estação; 

•  cenário 2: refaz-se a análise do cenário 1, porém, utilizando-se as vazões de demanda das 

classes de usuário estimadas para o ano de 2006. 

 

Tabela 8 – 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  1235    1359 

2   128   128 

3    4757  4757 

4     210 210 

 

 

Tabela 9 – 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  1838    1988 

2   146   146 

3    6393  6393 

4     238 238 

 

Os dois cenários são ilustrados pela Figura 5, na qual as demandas para 1996 e 2006 

representam o somatório das vazões das 4 classes de usuários em Ponte Nova do Paraopeba, 

incluindo-se também as vazões demandadas nos trechos localizados a montante, no rio Paraopeba. 

Verifica-se que, para os dois casos, a vazão outorgada proposta é superior à demanda em toda a 

série de vazões. Há somente uma exceção, ocorrida no cenário 2 (demanda total estimada para 

2006), para a qual ocorre uma única falha, no período de 52 anos analisados. 
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Figura 5 - Avaliação de cenários de demanda das águas para o Rio Paraopeba, em  

Ponte Nova do Paraopeba 

 

CONCLUSÕES 
 

Como resultado da aplicação do fator de correção da vazão de outorga, foram obtidos valores 

superiores de vazão ofertada em relação ao critério da vazão fixa de 30% de Q7,10. O critério 

adotado de vazão de outorga, FCQ7,10 - 70%Q7,10, simulado para a série de 52 anos da estação 

fluviométrica de Ponte Nova do Paraopeba, somente foi inferior à demanda projetada para o ano de 

2006, em um único ano. 

A utilização do fator de correção é relativamente simples, cabendo ao órgão outorgante 

conhecer a vazão média de abril do ano corrente e a vazão média de longo termo do trecho do curso 

d'água onde se pretende aplicá-lo. Portanto, o uso do fator de correção está restrito a bacias com 

uma rede de estações fluviométricas densa o bastante para se estabelecer uma relação regional do 

fator e para que se determinem as vazões médias com segurança nos trechos de controle.  

O fator FC também não se aplica a anos secos, caracterizados por uma situação de 

racionamento dos recursos hídricos. Cabe então ao poder outorgante alterar, ou mesmo suspender as 

outorgas concedidas, preservando os usos prioritários. Como não se conhece antecipadamente, para 

um certo ano, se o valor da razão Q7/Q7,10 será inferior à unidade, torna-se necessária a definição de 

critérios para estabelecer se é possível utilizar o fator de correção FC da vazão de outorga naquele 

ano. 



Uma forma de prever a situação de estiagem seria tornar a razão FC= Q7/Q7,10 =1 na equação 

(9). Como a vazão média de longo termo é conhecida para as estações fluviométricas, pode-se 

estabelecer um valor limite da vazão média de abril, QABRIL, para aquela estação pela simples 

aplicação da equação. Dessa forma, para um ano qualquer, onde a vazão média do mês de abril for 

inferior, ou mesmo próxima, ao valor limite de QABRIL calculado, pode não ser possível a utilização 

do fator de correção da vazão de outorga FC. 

Outra maneira é a simples análise dos totais mensais de precipitação correspondentes ao 

período chuvoso, o qual é bem definido na bacia do Paraopeba, entre os meses de outubro a março. 

Valores mensais de precipitações inferiores aos valores médios esperados podem indicar, em função 

de sua magnitude, anos com escassez hídrica. 

Finalmente, com base nos resultados obtidos e simplicidade da metodologia proposta neste 

estudo conclui-se pela recomendação de sua utilização em outras bacias hidrográficas com 

comportamento hidrológico igual, ou mesmo semelhante, à bacia do rio Paraopeba. Para áreas com 

estações seca e chuvosa bem definidas espera-se que a utilização do fator de correção da vazão de 

outorga possa representar um ganho real aos diversos usuários das águas na bacia, permitindo a 

expansão de suas atividades em proporção ao aumento da oferta hídrica anual. 
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