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Resumo – Este artigo objetiva elaborar um diagnóstico das outorgas superficiais para o uso da água 
concedidas pelo Estado do Rio de Janeiro, sob os aspectos espacial, quantitativo e de finalidade de 
uso. Foi utilizado o Banco de Dados de Outorga Superficial do Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA, no período entre os anos de 1985 a 2014, que contém dados sobre o requerente, a vazão 
demandada, a finalidade de uso e as coordenadas geográficas. Foram calculadas as principais 
estatísticas da população de vazões médias outorgadas. Em seguida, foram elaborados um gráfico 
representativo da distribuição das vazões médias outorgadas, bem como um mapa das maiores 
vazões médias outorgadas do Estado. Como principais conclusões, observou-se uma supremacia das 
finalidades de “saneamento” e “uso industrial” nas vazões concedidas pelo órgão e percebeu-se que 
a Região Hidrográfica do Guandu é onde estão localizadas as maiores vazões outorgadas do Estado.  
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ANALYSIS OF SURFACE WATER RESOURCES WITHDRAWAL IN THE 

STATE OF RIO DE JANEIRO  

 

Abstract – This paper aims to formulate a diagnostic of the superficial water resources withdrawal 
granted by the State of Rio de Janeiro. The analysis addresses the spatial, quantitative and water use 
aspects. The database from the State Agency of Rio de Janeiro – Instituto Estadual do Ambiente, 
was used for this purpose. It contains data from 1985 to 2014, with information about: the applicant 
its requested flow rate, the geographic coordinates of the water withdrawal point and its water use. 
First of all, the main statistics of the granted mean flow rates were calculated. After that, a 
representative graphic of the granted mean flow rates distribution was elaborated, as well as a map 
that indicates the locations of the largest water withdrawals in the State. As a conclusion, the 
predominance of the water use for Sanitation and Industrial use are apparent. Furthermore, it is 
observed that the highest flow rates granted by the State are located in the Hydrographic Region of 
the Guandu River basin. 
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INTRODUÇÃO 

A outorga de direito ao uso da água (“bem de domínio público”) é um beneplácito, um 
consentimento aos vários interesses públicos, individuais e coletivos, cujo estabelecimento cabe 
àqueles que detêm o respectivo domínio (União ou Estados), para utilização de específica 
quantidade de água, em determinada localização, para determinada finalidade. Precisa estar baseada 
no direito, protegida pelo sistema legal que a torne de cumprimento obrigatório e ainda estabelecer 
critérios técnicos para a divisão de um recurso entre interesses muitas vezes competitivos (Ferraz, 
1996). 

A disponibilidade hídrica para a possível concessão desse direito é caracterizada pela vazão 
de referência para outorga, definida em cada trecho de rio ou corpo hídrico (agregando um ou mais 
trechos). De acordo com o tipo e porte do manancial, pode-se estimar o somatório das demandas a 
montante em termos de vazões máximas instantâneas, vazões médias diárias ou médias mensais 
(ANA, 2013). 

No Estado do Rio de Janeiro – ERJ, a definição da vazão outorgável, estimada com base na 
vazão de referência, está apresentada na Portaria SERLA Nº 567 de 2007, em seu artigo 18, e 
corresponde a 50% da Q7,10. Nesta Portaria, em seu artigo 5º, é definida uma série de finalidades de 
usos para cadastramento de outorgas, a saber: I - Saneamento; II – Uso Agrícola; III - Uso 
Industrial; IV - Aquicultura; V - Criação de Animais; VI - Geração de Energia Elétrica; VII - 
Mineração; VIII - Recreação, Esporte, Turismo e Paisagismo; IX – Navegação; X - Outros Usos. 

Uma finalidade não outorgável é a finalidade ambiental, cuja vazão destinada é comumente 
chamada de vazão ecológica ou ambiental. Esta vazão, também chamada de residual ou 
remanescente, constitui-se em uma das variáveis requeridas para possibilitar a continuidade das 
funções oferecidas pela água para a manutenção de vazões mínimas que suportem o ecossistema 
aquático (Lanna & Colbachini, 2003).  

Em geral, a fixação de vazões ecológicas no Brasil tem sido feita principalmente através da 
legislação nos níveis estadual e federal, especialmente para uso nos procedimentos administrativos 
de licenciamento ambiental e concessão de outorga de água e construção de barragens (Sarmento, 
2007). No entanto, Molinari (2011) observa que, ao se manter a vazão mínima prevista na 
legislação, nem sempre são mantidas as condições adequadas para os usos múltiplos da água e para 
a sobrevivência do sistema. Uma indefinição referente à prioridade de finalidade uso 

Definidos os valores das vazões ambientais em cada trecho de corpo hídrico, podem ser 
calculadas as vazões disponíveis para outorga a ser concedida pelo órgão competente. Da Hora e Da 
Hora (2001) propõem uma formulação para definição de vazão outorgável de um curso d’água, a 
qual é semelhante àquela apresentada pela Equação 1.  

Equação 1: Determinação da vazão outorgável 

����, �� � �	 
 ����, ��  ∑ ���� � ���, �����
���                                               (1) 

Onde: 

t é a variável representativa do tempo; 

x é a variável representativa do local do rio; 

j é um contador que representa os usos com outorgas que afetam ou seriam afetadas pela 
outorga do ponto x; 
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N é o número total de outorgas já concedidas que afetam ou seriam afetadas pela outorga do 
ponto x; 

Vs é a vazão solicitada para outorga; 

Vd é a vazão disponível para outorga; 

u(j) é o coeficiente de utilização do recurso hídrico referente ao uso j, varia entre 0 e 1; 

v+(x,t)  é a vazão máxima outorgável sem comprometer o ambiente, nem o consumo humano 
ou dessedentação de animais em períodos de escassez; 

v(j,t) vazão captada referente ao uso j no tempo t. 

As reflexões apresentadas referentes à priorização de finalidade de uso e estimativa da vazão 
ecológica para definição da vazão outorgável devem ser ponderadas conforme a realidade de cada 
estado. O diagnóstico do estado é uma importante ferramenta para definição de estratégias de 
aprimoramento dos métodos de cálculo envolvidos na análise para concessão de uma outorga de uso 
de recurso hídrico. 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um panorama geral, sob os aspectos espacial, 
quantitativo e de finalidade de uso, das outorgas concedidas para uso de água superficial em corpos 
hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao período de tempo entre 1985 e 
2014. 

Pretende-se caracterizar, quanto à finalidade de uso e vazão solicitada, as demandas de 
outorga, levando em consideração a localização desses pedidos. 

ÁREA DE ESTUDO 

 O Estado do Rio de Janeiro é dividido, para fins de gestão de recursos hídricos em 9 (nove) 
Regiões Hidrográficas, conforme definido pela Resolução nº 107 de 2013 do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CERHI-RJ e apresentado na Figura 1. Essa divisão é considerada nas análises 
realizadas neste artigo. 

 

Figura 1 – Regiões Hidrográficas do ERJ (Fonte: COPPETEC, 2014). 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

A análise se concentrou nas outorgas concedidas para uso de água superficial e foram 
realizadas a partir do Banco de Dados referentes ao período entre os anos de 1985 a 2014, que 
contém dados sobre o requerente, a vazão demandada, a finalidade de uso e as coordenadas 
geográficas. A partir desses dados foram feitas análises visando elaborar um diagnóstico acerca da 
natureza das outorgas quanto às vazões médias outorgadas, finalidade de uso e localização. No 
âmbito dessas análises os usos não consuntivos foram desconsiderados, como por exemplo, a 
geração de energia, a fim de simplificar a compreensão dos resultados. 

No primeiro momento, a média, mediana, desvio padrão, máximo, mínimo, primeiro e 
terceiro quartis da população de vazões médias outorgadas foram calculadas. Em seguida, foi 
traçado um gráfico representativo da distribuição das vazões médias outorgadas, utilizando o 
software Microsoft Excel. A construção do gráfico foi realizada pela contagem de ocorrência de 
valores de vazão média dentro de diferentes intervalos. Os intervalos foram definidos em escala 
logarítmica a partir da divisão em “K” classes do grande intervalo entre o logaritmo na base 10 do 
máximo e o do mínimo estimados. O número “K” foi estimado pela Equação 2, correntemente 
utilizada em estatística. 

Equação 2: Estimativa de K. 

� 
 √�                                                                                                                      (2) 

Onde N é o número total de ocorrências. 

Dois gráficos circulares foram gerados buscando-se caracterizar a distribuição das finalidades 
de uso em relação ao número de documentos emitidos e às vazões médias concedidas. A finalidade 
do uso foi tratada, conforme definido na Portaria SERLA Nº 567 de 2007, levando-se em 
consideração as classes: “saneamento”, “uso industrial” e “outros usos”. Neste trabalho, por 
simplicidade, a classe “outros usos” contemplou as classes: “uso agrícola”, “aquicultura”, “criação 
de animais”, “mineração”, “recreação, esporte, turismo e paisagismo”, “navegação” e ainda outros 
usos não previstos nessa Portaria.  

A Portaria define que o uso “Saneamento” engloba tanto usos para abastecimento público e 
para esgotamento sanitário. Enquadra-se nesta finalidade o atendimento das necessidades de higiene 
e saúde pública para núcleos populacionais, usos em empreendimentos comerciais e de prestação de 
serviços e uso sanitário em estabelecimentos industriais. (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2007) 

Portanto, no âmbito deste trabalho, a classe “Saneamento” abrange pedidos das seguintes 
naturezas: consumo e higiene humana de domicílios e condomínios; abastecimento público pela 
concessionária de água; e tratamento de esgoto. 

Para elaboração do primeiro gráfico, foi calculada a porcentagem da quantidade total de 
outorgas emitidas por finalidade de uso. Na construção do segundo gráfico, foram somadas as 
vazões médias outorgadas relacionadas a cada finalidade de uso. Posteriormente, foi apurada a 
porcentagem da vazão média outorgada por finalidade.  

De modo a contemplar todas as análises realizadas, foi desenvolvido um mapa que apresenta, 
de forma espacializada, as maiores vazões médias outorgadas no ERJ (que representam cerca de 95 
% de toda a vazão já outorgada pelo estado), e suas respectivas finalidades de uso. O mapa foi 
desenvolvido no software ArcGis, onde utilizou-se uma legenda de cores para diferenciar as 
finalidades de uso e uma outra legenda de tamanho de simbologia para evidenciar a gradação das 
vazões médias outorgadas. Para a definição dos intervalos utilizados na gradação, foi adotado o 
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método Natural Breaks, que determina os intervalos com boa acurácia para a representação dos 
atributos. 

RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas calculadas para os 385 dados válidos de vazão média 
outorgada para usos consuntivos. O gráfico representativo da distribuição das vazões médias para 
usos consuntivos outorgadas está apresentado na Figura 2.  

Tabela 1: Estatísticas da população de vazões média outorgadas. 

Estatísticas Valor (m³/h) 
Média 698 

Mediana 14 
Máximo 162000 
Mínimo 0.04 

Desvio padrão 1219 
1º quartil 1.8 
3º quartil 57 

 

 
Figura 2 – Distribuição das vazões médias para uso consuntivo outorgadas. 

 
Pela observação conjunta da Tabela 1 e da Figura 2, percebe-se que, em termos quantitativos, 

as vazões outorgadas são muito discrepantes (vide valores de máximo e de mínimo). A média é 
bastante superior à mediana e ao terceiro quartil, o que indica a existência de outliers superiores à 
mediana, ou seja, valores de vazões outorgadas muito altas comparadas às outras vazões da 
população. Em síntese, observa-se que uma pequena fatia das outorgas concedidas (parte da direita 
da Figura 1) representa grande parte das vazões médias outorgadas. Por exemplo, somando as 
vazões dos usuários que captam mais de 790 m³/h, representados pelos últimos seis intervalos da 
Figura 1 - somente 11 usuários - chega-se a uma fatia de 87 % da soma de todas as vazões 
outorgadas. Essa concentração das vazões outorgadas em um número reduzido de usuários é 
semelhante em rios com outorgas concedidas pela Agência Nacional de Águas. No documento 
“Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil” (ANA, 2011), é demonstrado que, em relação ao 
porte das outorgas emitidas em rios de domínio da União, nota-se que, uma pequena proporção dos 
empreendimentos outorgados (4,3% do total), responde por uma expressiva proporção (71%) da 
vazão outorgada pela Agência Nacional de Águas. 
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A Figura 3 apresenta as outorgas emitidas classificadas por finalidade do uso a partir do 
número de outorgas concedidas, enquanto a Figura 4 apresenta as outorgas emitidas classificadas 
por finalidade do uso considerando a vazão média outorgada. Observando ambos os gráficos 
conjuntamente, nota-se que quase toda a vazão outorgada (92%) tem fins de “saneamento” e de 
“uso industrial”, sendo que os processos que tratam desses assuntos representam somente 50% do 
universo de processos. 

Considerando a Figura 4 e que a classe “outros usos” contemplou as classes: “uso agrícola”, 
“aquicultura”, “criação de animais”, “mineração”, “recreação, esporte, turismo e paisagismo”, 
“navegação” e ainda outros usos não previstos na Portaria SERLA Nº 567, cabe-se ressaltar que, 
dentro da classe “outros usos”, quase a totalidade da vazão média outorgada são de finalidades de 
uso não previstas na Portaria. 

 

 
Figura 3 – Número de outorgas concedidas 

por finalidade de uso (total de 385 outorgas). 

 
Figura 4 – Vazões outorgadas de água 

superficial por finalidade de uso. 
 

A Figura 5 apresenta um mapa dos documentos de outorga com as maiores vazões médias 
concedidas no ERJ, as quais representam 95% da vazão já outorgada pelo ERJ, mostrando suas 
finalidades e localização. Percebe-se que há importantes captações com finalidade de “Saneamento” 
na Região Hidrográfica do Guandu (RH-II), Região Hidrográfica do Piabanha (RH-IV), Região 
Hidrográfica Rio Dois Rios (RH-VII) e Região Hidrográfica Macaé e das Ostras (RH-VIII). Todas 
as grandes captações com fins de “Uso Industrial” estão localizadas na Região Hidrográfica do 
Guandu (RH-II). Em síntese, o mapa evidencia que a Região Hidrográfica do Guandu (RH-II) é a 
região mais importante em relação aos grandes usos tanto industriais quanto de saneamento. 

Total de 385 outorgas 
concedidas 

Total de 268772 m³/h 
outorgados 
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Figura 5 – Maiores vazões outorgadas por finalidade.  

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que, no ERJ, as vazões médias outorgadas são muito discrepantes em termos 
quantitativos, sendo que a maior parte dessas vazões outorgadas tem finalidade de saneamento e de 
uso industrial. Adicionalmente, observa-se que o percentual de outorgas referente aos usuários mais 
demandantes de recursos hídricos é bastante inferior à sua fatia da vazão média total outorgada pelo 
Estado. Ou seja, uma pequena quantidade de outorgas representa uma grande fatia da vazão já 
outorgada pelo ERJ. Por outro lado, uma grande porcentagem da totalidade dos documentos deste 
tipo, representa uma pequena parcela da vazão total outorgada.  

Grosso modo, a Equação 1 define que a vazão outorgável é uma vazão passível de ser 
utilizada sem comprometer os outros usos já outorgados, nem o ambiente ou o consumo humano e 
dessedentação de animais em períodos de escassez, como definido pela lei Nº 9433 de 1997. 
Entretanto, na Portaria Nº 567 de 2007 da SERLA não há a finalidade “Consumo Humano” 
prevista. Entende-se que a finalidade “Saneamento” pode abranger o consumo humano, que é um 
uso prioritário em caso de escassez, entretanto, também contempla o fornecimento de água pela 
concessionária, que pode abastecer um usuário que utilize a água com a finalidade de rega de 
jardim. Sendo assim, em um período de escassez, podem usufruir da vazão outorgada do 
“Saneamento” outros usos que não são prioritários. Enfim, há uma indefinição se os usos com 
finalidade de “Saneamento” são ou não prioritários, visto que somente uma parte das vazões 
concedidas será direcionada aos usos prioritários. A reflexão torna-se particularmente importante 
quando se observa na Figura 3 que 77% das vazões médias outorgadas do ERJ têm finalidade de 
“Saneamento”. Como estudos futuros, sugere-se uma melhor compreensão das outorgas concedidas 
sob a qualificação de “Saneamento” no ERJ. 
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Considerando ainda a Equação 1, a Portaria SERLA Nº 567 restringe a vazão outorgável a, no 
máximo, 50% da vazão Q7,10. Essa porcentagem da Q7,10 deve ser distribuída para os usuários 
demandantes de água numa bacia. A regulamentação das finalidades de uso, bem como os seus 
graus de prioridade, é fundamental na definição da vazão outorgável para cada usuário, 
particularmente em períodos de escassez. Adicionalmente, a definição da vazão outorgável interfere 
diretamente no valor da vazão remanescente no corpo hídrico. Segundo Molinar (2011) nem sempre 
o respeito de regulamentação é suficiente para a sobrevivência dos sistemas do corpo hídrico. Por 
fim, conclui-se que a clareza na regulamentação das finalidades de uso e de seus graus de prioridade 
em caso de escassez pode interferir na garantia de passagem de uma vazão no corpo hídrico que não 
comprometa as funções ambientais do mesmo. 
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