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RESUMO 

 

O setor de gerenciamento dos recursos hídricos do país vive um momento de busca por 

metodologias e ferramentas apropriadas à apoiar a implementação dos instrumentos 

estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei 9.433, entre eles a outorga 

dos direitos de uso de recursos hídricos. 

 

O presente trabalho analisa a formulação de ferramentas de apoio à implementação do 

instrumento de outorga, a partir do desenvolvimento de um suporte metodológico de 

avaliação composto por um arranjo de análises técnicas, incluindo aspectos quantitativos e 

qualitativos dos recursos hídricos, bem como os condicionantes legais e ecológicos 

associados à questão da outorga. 

 

O produto desta pesquisa foi o desenvolvimento de um suporte metodológico de 
apoio à tomada de decisão no processo de outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos, constituído por uma estrutura computacional que incorpora, de um lado, um 
conjunto de procedimentos fixos (regras) associados ao processo de outorga e, de 
outro, um mecanismo que permite, a partir da interação usuário-computador, realizar 
análises associadas aos pleitos de outorga. As principais características dessa 
estrutura são: a) capacidade de arquivar as bases de dados de forma acessível de 
serem manipuladas (atualizadas ou ampliadas) pelo usuário durante outras consultas 
ao suporte e b) a definição de procedimentos que possibilitem a contínua evolução e 
especialização do suporte. 
 

A formulação desse suporte contou com uma pesquisa bibliográfica envolvendo três 

temáticas, julgadas pertinentes à questão da outorga: gestão das águas, métodos de 

representação de sistemas hídricos e metodologias de auxílio à decisão. O resultado desse 

estudo gerou a concepção e permitiu o desenvolvimento de um suporte metodológico 

composto por três módulos: Caracterização Geral do Sistema, Balanço Hídrico e Arquivo de 

Informações do Sistema e dos Usuários.  

 

A partir da realização de um teste desse suporte, simulando o processo de outorga na bacia 

do lago do Descoberto (DF / GO), concluiu-se, em conjunto com técnicos do setor de 

gerenciamento dos recursos hídricos do Distrito Federal, sobre a pertinência e aplicabilidade 

desse suporte como uma ferramenta para apoiar as análises dos pleitos de outorga. 
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ABSTRACT 

 
The Brazilian water sources management field is in a moment of searching for 
appropriate methodologies and tools to support the implementation of the 
instruments determined by the Water Sources National Policy – Law 9,433, among 
them water using right concession instrument. 
 
The present work analyses the formulation of supporting tools to the implementation 
of water using right concession instrument, through the development of a 
methodological support of evaluation created by a sequence of technical analysis, 
including quantitative and qualitative aspects of the water sources, as well as the legal 
and ecological determiners associated to the water using right concession 
instrument. 
 
This research subject was the development of a methodological tool to support the 
decision in the water sources using right concession instrument process built by a 
computer structure that includes a group of permanent procedures (rules) associated 
to the water using right concession instrument process. On the other hand this tool 
permits through the interaction between user-computer to develop analysis 
associated to the required water using right. The main characteristics of this structure 
are: a) data filing capacity to be easily manipulated (updated or amplified) by the user 
during other consulting of the tool and b) the definition of procedures to make it 
possible the continuous evolution and specialization of the tool. 
 
The formulation of this support counted with a bibliographical research involving 
three themes, considered appropriated to the water using right concession issue: 
water management, water systems representation methods and decision supporting 
methodologies. The result of this study produced the conception and permitted the 
development of a methodological support compounded by three modules: General 
Characterization of the System, Water Balance and Data Filing of the System and of 
the Users. 
 
Through the testing procedure of this support, simulating this water using right 
concession instrument process in the Descoberto lake basin (DF/GO) we concluded, 
with the water sources management department technicians of the Federal District 
about the relevance and applicability of this instrument as a tool to support the 
analysis of the required water using right instrument. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

A história das sociedades demonstra que a ocupação dos territórios, desde tempos remotos, 

relaciona-se com a disponibilidade da água. Sua carência ou abundância influenciava no 

desenvolvimento das sociedades, tendo papel importante na organização do território, bem 

como na distribuição da população. Essa relação pode ser claramente observada ao se 

analisarem as grandes civilizações antigas, que sempre procuraram desenvolver-se nas 

planícies de inundação de rios caudalosos, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Já naquela 

época, existia, assim, uma preocupação com a garantia de acesso de água, sua apropriação 

e uso, conferindo a esse recurso características estratégicas, sob o ponto de vista 

econômico e político, cujo controle, acesso e uso assumiam enorme importância para o 

homem (Lacorte, 1994).  

 

Hoje, a escassez da água se evidencia em diferentes regiões do Planeta. O conceito de 

gestão das águas abarca ações de caráter técnico e regulatório, muitas vezes, contando 

com instrumentos de apoio como a cobrança pelo uso da água, taxação da poluição, 

realocação de usos e campanhas educativas, visando a controlar ou a diminuir o consumo 

de água. 

 

A evolução desse contexto se deve, principalmente, ao desenvolvimento econômico e ao 

aumento populacional, que além de gerarem uma demanda maior pelo uso da água, 

contribuem com uma ampla diversificação desses usos e com uma maior degradação das 

reservas existentes. 

 

No Brasil, dentre os recentes progressos ocorridos na gestão dos sistemas hídricos, pode-

se destacar a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos, a criação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a classificação da água como bem de 

domínio público (recurso limitado e dotado de valor econômico), a descentralização e 

participação social no gerenciamento e o estabelecimento da cobrança pelo uso da água, 

instituindo efetivamente a figura do usuário-pagador. 

 

Com o estabelecimento da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal no 9.433 de 8 

de janeiro de 1997, a outorga dos direitos de uso desses recursos passou a ser um 

instrumento fundamental no gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, haja vista que 

o objetivo desse instrumento é o de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos 

da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a esse recurso.  
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No entanto, a implementação desse instrumento, por parte dos poderes outorgantes, 

depende da disponibilização de instrumentos práticos e ágeis, com o propósito de apoiar a 

avaliação da quantidade e da qualidade das águas, conforme os condicionantes que devem 

ser observados nesses casos. 

 

Azevedo et al. (1998) consideram que um dos maiores desafios para engenheiros e 

técnicos, responsáveis pelo planejamento e operação de sistemas de aproveitamento de 

recursos hídricos, é fornecer quantidades adequadas de água com qualidade apropriada e 

no momento certo para atender seus múltiplos usos. A integração do gerenciamento de 

qualidade e quantidade é o grande obstáculo para o gerenciamento eficiente desses 

sistemas e a utilização racional dos recursos hídricos. 

 

Nesse sentido, o regime de outorgas é essencial para promover uma gestão racional dos 

recursos hídricos, uma vez que se reserva a uma instituição pública o controle efetivo das 

derivações, captações, extrações, lançamentos de efluentes, enfim, dos aproveitamentos do 

recurso, podendo a mesma, assim, compatibilizar, nas estratégias de planejamento, as 

demandas pelo uso da água com as disponibilidades desse recurso, tanto para cenários 

atuais, quanto futuros.  

 

Visando a contribuir com a formulação de ferramentas de apoio à implementação do 

instrumento de outorga dos direitos de uso de água, propõe-se, no âmbito desta pesquisa, o 

desenvolvimento de um suporte metodológico de avaliação composto por um arranjo de 

análises técnicas, incluindo aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, bem 

como os condicionantes legais e ecológicos associados à questão da outorga. 

 

O suporte metodológico propõe reunir, de forma integrada, modelos, rotinas de interpretação 

e avaliação, além de um procedimento para uma contínua entrada, busca, atualização e 

armazenagem dos dados.  

 

Para se desenvolver tal suporte, partiu-se de uma pesquisa bibliográfica envolvendo três 

temáticas, julgadas pertinentes à questão da outorga dos direitos de uso de água: gestão 

das águas, métodos de representação de sistemas hídricos e metodologias de auxílio à 

decisão.  

 

Essa pesquisa permitiu identificar os princípios fundamentais que nortearam a concepção do 

suporte metodológico, que foi testado a partir de uma simulação do processo de outorga na 
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bacia do lago Descoberto (DF / GO). Esse teste serviu, também, para analisar, junto aos 

envolvidos no processo decisório, a aplicabilidade e desempenho do modelo proposto. 

 

O suporte metodológico proposto foi desenvolvido, tendo como base os fundamentos 

teóricos dos denominados Sistemas de Apoio à Decisão – SAD’s, que são estruturas 

baseadas nos princípios da inteligência artificial.  

 

O suporte conta com uma estrutura gerenciadora, responsável por executar e integrar seus 

três módulos componentes: 

- Módulo I – Caracterização Geral do Sistema 

- Módulo II – Balanço Hídrico  

- Módulo III – Arquivo de Informações do Sistema e dos Usuários 

 

Este documento está organizado em sete capítulos. Após o presente capítulo introdutório, 

tem-se, no capítulo 2, uma descrição dos objetivos esperados da pesquisa. No terceiro 

capítulo, consta a proposta metodológica adotada para o desenvolvimento do estudo. A 

fundamentação teórica, origem da concepção do suporte, é discutida no capítulo 4. O quinto 

capítulo descreve as atividades realizadas na formulação do suporte metodológico: as 

escolhas e as definições que fundamentaram essa etapa do estudo. No capítulo seguinte, 

tem-se a descrição das atividades que tornaram possível o teste do suporte, assim, como 

uma discussão dos resultados. O sétimo capítulo apresenta as conclusões gerais do estudo, 

bem como algumas recomendações para futuros estudos. 

 

Os resultados apresentados, após a realização dessas atividades, indicam a pertinência do 

uso dessas metodologias como ferramentas de apoio à decisão nos processos de análise 

dos pleitos de outorga.  

 

Faz parte do presente estudo um CD contendo o suporte metodológico desenvolvido e as 

bases de dados (do sistema e dos usuários) referentes ao teste realizado.  
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2 - OBJETIVO DO TRABALHO 
 

O objetivo geral da pesquisa foi o de desenvolver um suporte metodológico de apoio à 

tomada de decisão, para avaliações dos pleitos de outorga dos direitos de uso da água em 

bacias hidrográficas, suscetível de ser adotado em diferentes situações de uso e de 

disponibilidade de água. 

 

No processo de formulação desse suporte metodológico, consideraram-se alguns objetivos 

específicos: 

 

− Desenvolver um suporte metodológico a partir das premissas e componentes 

apresentados pelos Sistemas de Apoio à Decisão – SAD’s. 

− Contemplar, na concepção do suporte metodológico, um caráter evolutivo, de modo a 

permitir que informações e complementos possam ser incorporados à sua estrutura, 

possibilitando, assim, uma análise mais apropriada das especificidades de cada bacia. 

− Incorporar os condicionantes inerentes às tomadas de decisão no processo de outorga 

por meio de procedimentos de análises e avaliações. 

− Prever rotinas de entrada / busca / atualização / armazenamento de dados, a partir do 

diálogo homem / máquina ou de pesquisa a banco de dados existentes.  

 

Foi realizada uma aplicação do suporte metodológico proposto na bacia do lago Descoberto, 

que se desenvolve no Distrito Federal e no Estado de Goiás, para avaliar a aplicabilidade do 

modelo proposto em um caso real, o que permitiu, também, dispor da opinião de técnicos 

que atuam no setor, a cerca do desempenho do modelo. 
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3 - METODOLOGIA EMPREGADA 
 

Apresenta-se, aqui, a metodologia adotada para desenvolvimento da pesquisa. A Figura 3.1 

traz um fluxograma que ilustra a seqüência das atividades adotadas. 

 

A formulação de um suporte metodológico de apoio à tomada de decisão no processo de 

outorga dos direitos de uso de recursos hídricos tem o propósito de desenvolver uma 

estrutura computacional que incorpore, de um lado, um conjunto de procedimentos fixos 

(regras) associados ao processo de outorga e, de outro, um mecanismo que permita, a partir 

do diálogo homem-computador, realizar análises associadas aos pleitos de outorga. As 

principais características pretendidas para essa estrutura são: a) capacidade de arquivar as 

bases de dados de forma acessível de serem manipuladas (atualizadas ou ampliadas) pelo 

usuário durante outras consultas ao suporte; e b) a definição de procedimentos que 

possibilitem a contínua evolução e especialização do suporte. 

 

Para o desenvolvimento desse suporte, torna-se primordial o conhecimento dos referenciais 

teóricos que envolvem o tema. Nesse sentido, inicia-se a formulação do suporte 

metodológico a partir de uma pesquisa bibliográfica envolvendo três temas julgados 

pertinentes para questão da outorga dos direitos de uso de água: gestão das águas, 

métodos de representação de sistemas hídricos e ferramentas de auxílio à decisão.  

 

O resultado dessa atividade tornou possível a identificação dos princípios fundamentais que 

nortearam a concepção do suporte metodológico pretendido, de modo a alcançar os 

objetivos do estudo. 

 

Após desenvolvida uma primeira versão do suporte, como forma de analisar sua 

aplicabilidade e desempenho, julgou-se necessário testá-lo e, em conjunto com os 

envolvidos no processo decisório, analisar o resultado dessa simulação. 

 

Assim, em paralelo à pesquisa bibliográfica, procedeu-se à caracterização da área de 

estudo, tarefa que contou com um levantamento das bases de informação existentes, 

principalmente, quanto aos aspectos de oferta e de demanda de água da bacia.  

 

Os resultados gerados pela atividade de teste do suporte metodológico possibilitaram a 

verificação da necessidade de revisão dos fundamentos e dos arranjos das estruturas 

responsáveis pelas avaliações e análises técnicas. 

 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reavaliar a
formulação

Instrumento e práticas 
Gestão de Recursos Hídricos

Outorga Enquadramento Outros 
instrumentos

Identificação dos 
condicionantes legais, 

administrativos e institucionais

Definição dos critérios legais, 
administrativos e institucionais 

de alocação de água 

Ferramentas de Apoio 
à Decisão 

-SAD 
-Sistemas Especialistas 
-Modelos Matemáticos 
-Banco de Dados 

Definição da 
estrutura 

gerencial do 
suporte 

metodológico

Métodos de 
Representação dos 

processos de ocorrência, 
uso e aproveitamento da 

água

Técnicas e 
critérios de 

avaliação da 
quantidade de 

água

Técnicas e 
critérios de 

avaliação da 
qualidade da 

água

Definição do método 
de avaliação do 
balanço hídrico 

INÍCIO 

Levantamento bibliográfico Caracterização da área de estudo 

Definição de critérios 
hidrológicos de 

alocação de água 

-disponibilidade hídrica 
-demanda 
-leis/normas/resoluções 
-aspectos institucionais 
-decisores 

Módulo de teste do 
suporte metodológico Desenvolvimento do suporte 

Teste 

Ok Redação da Dissertaçãosim 

não 

não

sim 

Figura 3.1 – Metodologia proposta para o desenvolvimento do estudo 
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Descrevem-se, a seguir, os procedimentos que integram a realização das diversas tarefas 

envolvidas no desenvolvimento do suporte metodológico. 

 

3.1 – ESTUDO DOS INSTRUMENTOS E DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
 

A análise do aspecto gestão dos recursos hídricos envolveu o marco teórico e conceitual de 

temas relacionados com os instrumentos e práticas adotadas na gestão desse recurso, 

partindo das restrições legais (leis, resoluções e normas), institucionais e administrativas 

(planos diretores, planos de ordenamento de uso do solo, enquadramento dos corpos 

d’água em classes de usos, entre outros) para chegar à identificação dos condicionantes 

fundamentais que devem ser observados nos processos de análise dos pleitos de outorga 

de uso de água.  

 

Essa análise iniciou-se a partir de um estudo geral das normas legais, dentre elas a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Brasil, 1997) e, especificamente, dos instrumentos de apoio 

à sua implementação, ou seja, os planos diretores de recursos hídricos, a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos, o Sistema de Informações sobre recursos hídricos, o enquadramento 

dos corpos d'água em classes e a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Desses 

instrumentos, o último teve atenção especial devido à sua vinculação direta com o tema em 

estudo. 

 

O arcabouço legal, institucional e administrativo estudado abordou as políticas de 

gerenciamentos dos recursos hídricos, aos níveis federal e estadual, de modo a identificar, 

de âmbito geral, os critérios concernentes à aplicação do instrumento de outorga e, 

especificamente, os referentes a bacia a ser estudada. 

 

Pôde-se, assim, identificar os condicionantes legais, administrativos e institucionais 

inseridos nas questões que envolvem as tomadas de decisões sobre os pleitos dos direitos 

de uso de água. A identificação desses condicionantes visou a subsidiar a definição dos 

critérios legais, administrativos e institucionais de alocação de água, que 

fundamentararam o desenvolvimento da primeira parte de análises técnicas do suporte 

metodológico.  

 

3.2 – ANÁLISE DOS MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS HÍDRICOS 
 

A análise dos métodos e das técnicas de representação dos processos de ocorrência, uso e 

aproveitamento da água promoveu o conhecimento dos embasamentos práticos e teóricos 



 8

essenciais para a definição dos critérios hídricos de alocação de água e dos métodos de 

avaliação do balanço hídrico.  

 

O estudo desse item foi motivado pelo princípio segundo o qual a partir do conhecimento da 

ocorrência da água (disponibilidade hídrica), pode-se confrontar esses dados com os dos 

usos e aproveitamentos (demandas pelo uso do recurso), realizando, assim, a análise das 

possibilidades dos volumes disponíveis atenderem ou não as demandas requeridas 

(balanço hídrico).  

 

Portanto, nesta etapa, foram estudadas as técnicas de avaliação das disponibilidades 

hídricas, tanto em termos de quantidade como de qualidade de água, e os condicionantes 

inerentes a essas avaliações, representados pelos critérios hidrológicos de alocação de 

água, pela vazão ecológica e pela manutenção das condições adequadas ao transporte 

aquaviário. 

 

Cabe ressaltar que a realização dessa atividade contou com o estudo de experiências e 

estudos nacionais e estrangeiros relacionados com o gerenciamento dos recursos hídricos, 

especialmente referente aos sistemas de controle de usos de água. 

 

O resultado da análise bibliográfica desses dois primeiros temas permitiu a definição dos 

critérios legais, institucionais, administrativos e hidrológicos de alocação de água, os quais 

combinados com contextos de ocorrência mais comuns, desses mesmos aspectos no 

âmbito de uma bacia hidrográfica, indicaram algumas situações-tipo.  

 

Essas situações-tipo constituíram a base sob a qual foi desenvolvido o primeiro módulo do 

suporte metodológico, referente à caracterização do sistema hídrico a ser analisado.  

 

O estudo dos métodos de avaliação do balanço hídrico propiciou os fundamentos básicos 

para o desenvolvimento de um outro módulo do suporte metodológico que teve a 

incumbência de realizar a análise do balanço hídrico. Nesse módulo, estão contidos todos 

os procedimentos responsáveis pela análise do balanço hídrico, ou seja, pelas avaliações 

das disponibilidades do recurso água versus suas demandas de uso, tanto em termos de 

quantidade como em qualidade. 

 

3.3 – ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE AUXÍLIO À DECISÃO 
 

O terceiro tema trata das ferramentas de auxílio à decisão susceptíveis de serem usadas na 

constituição de uma ferramenta de apoio técnico para o processo de outorga dos direitos de 
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uso de água. Neste estudo, procurou-se conhecer essas ferramentas a fim de selecionar as 

alternativas factíveis para a geração da estrutura do suporte metodológico. 

 

A pesquisa desse tema englobou o estudo da concepção geral das ferramentas de auxílio à 

decisão. Tais ferramentas, quando constituídas por estruturas mais complexas, são mais 

conhecidas por sistemas de apoio à decisão. Em seguida, foram estudados os principais 

componentes desses sistemas: sistemas especialistas, base de dados e de modelos. 

 

Iniciou-se o estudo a partir da análise da pertinência do uso de um shell para auxiliar o 

desenvolvimento do suporte metodológico, especificamente o Expert SINTA - versão 1.1, do 

Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Ceará (1999), em conjunto 

com a linguagem Borland Delphi – Versão 5 (Leão, 2000). 

 

O produto final dessa atividade foi a definição da estrutura geral do suporte metodológico. 

 

3.4 - DESENVOLVIMENTO DO MODELO 
 

O desenvolvimento do suporte metodológico iniciou-se a partir do uso de uma estrutura 

computacional semi-pronta, responsável por apoiar a construção de sistemas especialistas, 

essas estruturas são conhecidas por Shell. 

 

O Shell usado nessa etapa foi o Expert SINTA do Laboratório de Inteligência Artificial da 

Universidade Federal do Ceará. O Shell selecionado não mostrou-se adequado para 

desenvolver um suporte metodológico com as características de ser continuamente 

alimentado e atualizado. Nesse sentido, decidiu-se reprogramar a base de conhecimento 

desenvolvida em linguagem Borland Delphi (Leão, 2000), atividade que contou com o apoio 

de um programador especializado nessa linguagem de programação. 

 

A atividade de desenvolvimento do suporte metodológico consistiu na programação de uma 

estrutura gerencial composta por uma série de entradas de dados, por metodologias de 

avaliação e por procedimentos de análise. 

 

O componente entrada de dados desenvolvido tem como função dotar o modelo com as 

informações necessárias para subsidiar a realização das atividades subseqüentes de 

avaliação e análise, além de contribuir com a operacionalização de uma base de dados. 

 

A atividade de avaliação compreende os procedimentos necessários para realizar o balanço 

hídrico. Assim, de acordo com a metodologia de avaliação do balanço hídrico definida, 
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foram agregadas à estrutura gerencial do modelo os cálculos e as funções associadas à 

execução dessa atividade. 

 

A última componente a integrar a estrutura do suporte referiu-se à definição das rotinas de 

análise, representadas pelos condicionantes de alocação de água de natureza técnica e 

legal, para atender ou não aos pleitos de uso de água. 

Uma preocupação constante que permeou toda atividade de desenvolvimento do suporte 

metodológico foi a de prever a implementação de estruturas que facilitam novas pesquisas, 

com conseqüente atualização dos dados e, principalmente, estruturas mais flexíveis 

capazes de apoiar a evolução do sistema, com adoção de novas estruturas e rotinas. 

 

3.5 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A atividade de caracterização da área de estudo objetivou não só disponibilizar as 

informações e os dados para apoiar a realização do teste do modelo, como também auxiliar 

no próprio desenvolvimento do suporte. 

 

Os principais aspectos dessa caracterização envolveram as disponibilidades hídricas, os 

usos e usuários, as leis / normas / resoluções, as instituições e os decisores. 

 

O conhecimento das demandas foi desenvolvido com base na identificação, cadastramento 

e na quantificação dos usos que são feitos da água na bacia, a partir de levantamento de 

dados secundários. 

 

O conhecimento da oferta de água foi possível mediante a aquisição e seleção das séries 

históricas das estações fluviométricas instaladas na bacia. 

 

A realização dessa atividade fez-se com contatos junto a organismos públicos e entidades 

de pesquisas potencialmente detentoras dessas informações, além de visitas a campo. 

 

3.6 - AVALIAÇÃO DO SUPORTE 
 

Realizou-se um teste do suporte proposto, juntamente com técnicos do setor do 

gerenciamento dos recursos hídricos do Distrito Federal, analisando-se os resultados da 

simulação, buscando-se identificar os aspectos que devem ser reformulados, bem como 

formas mais adequadas de rearranjá-los. 
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4 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

O tema objeto deste estudo, ou seja, a proposição de uma ferramenta de auxílio à decisão 

no processo de outorga dos direitos de uso de água, apresenta várias interfaces com outras 

áreas do conhecimento, especialmente, aquelas ligadas aos aspectos que representam os 

condicionantes da outorga, que caracterizam a disponibilidade e a sustentabilidade do 

recurso e que se constituem em estruturas de apoio à decisão, para o caso específico da 

outorga.  

 

Foi nesse sentido que a metodologia, apresentada no capítulo anterior, propôs o início do 

desenvolvimento desse trabalho a partir de um levantamento bibliográfico, abordando três 

grandes blocos referenciais, representados pelas ferramentas de apoio à decisão, pelos 

instrumentos e práticas da gestão dos recursos hídricos e pelos modelos e métodos 

de representação dos processos de ocorrência, uso e aproveitamento da água. 

 

Assim, este capítulo tem o propósito de contemplar a discussão desses temas, de modo a 

fundamentar as escolhas e definições que se fizeram necessárias para o desenvolvimento 

do suporte metodológico. 

 

4.1 – INSTRUMENTOS E PRÁTICAS DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

O estudo desse item visa a proporcionar entendimentos sobre o tema gestão das águas e a 

evolução desse processo, além de propiciar o conhecimento dos instrumentos e das 

práticas do modelo atual de gerenciamento dos recursos hídricos. Cabe ressaltar que, na 

abordagem desse último aspecto, serão enfocadas a Política Nacional de Recursos Hídricos 

e os instrumentos propostos por ela, em especial a outorga dos direitos de uso de água. 

 

4.1.1 – Histórico da Gestão das Águas 
 

A história das sociedades demonstra que a ocupação dos territórios, desde tempos remotos, 

relaciona-se com a disponibilidade da água. Sua carência ou abundância tem influenciado o 

desenvolvimento das sociedades, tendo papel importante na organização do território, bem 

como na distribuição da população. Civilizações antigas sempre procuraram desenvolver-se 

nas planícies de inundação de grandes rios, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Naquela 

época já existia a preocupação com os aspectos quantitativos da água, sua apropriação e 

uso, atribuindo à água características de um recurso estratégico, econômico e político, cujo 

controle, acesso e uso assumem enorme importância tanto nas sociedades antigas, como 

nas modernas (Lacorte, 1994).  
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De acordo com Mota (1995), a preocupação com a qualidade da água é relativamente 

recente e está relacionada com o crescimento populacional, acompanhado do 

desenvolvimento industrial e da intensificação de outras atividades humanas, uma vez que 

essas variáveis provocam um aumento intensivo do uso dos recursos hídricos. O autor 

acredita que o processo de urbanização é um grande responsável por alterações nos 

ambientes naturais, devido ao emprego de atividades, como desmatamento, 

impermeabilização do solo, movimentos de terra, aterramentos de áreas baixas ou alagadas 

e a poluição dos recursos hídricos com o lançamento de resíduos associados aos usos e às 

atividades humana.  

 

Esse cenário vem despertando na sociedade a consciência da necessidade de uma 

utilização ordenada dos recursos hídricos, como forma de permitir o seu mais amplo 

aproveitamento. Nesse sentido, surgiram os planos integrados de uso dos recursos hídricos, 

os quais estabelecem critérios e padrões para os usos da água e para as demais atividades 

antrópicas que possam resultar em problemas de degradação dos mananciais. Entre esses 

programas, pode-se citar os planos diretores, o zoneamento ecológico e econômico e os 

planos de uso e ocupação do solo. O propósito dessas medidas é o de garantir água na 

quantidade necessária e na qualidade desejada aos seus diversos usos, atuais e futuros. 

 

Molinas (1996) define gestão das águas como um conjunto de medidas de ordem jurídica, 

administrativa e técnica, associadas, eventualmente, a medidas estruturais, ambas 

orientadas para o disciplinamento e a racionalização do uso dos recursos hídricos. Para o 

autor, gerenciar a água não é proibir o uso e sim dispor de instrumentos para minimizar 

eventuais conflitos, visando à adequação temporal e espacial, qualitativa e quantitativa, dos 

padrões de disponibilidade aos padrões de demandas pelo uso da água. 

 

Lanna (1997a) considera que uma gestão das águas eficiente deve ser constituída por uma 

Política que estabeleça as diretrizes gerais; um modelo de gerenciamento, definido a partir 

de uma organização legal e institucional e; um sistema de gerenciamento, que reúna os 

instrumentos para o preparo e a execução do planejamento das águas. O autor, também, 

acredita que o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos deve estar apoiado em 

instrumentos técnicos, legais e institucionais, que possibilitem o seu aproveitamento 

integrado, como um recurso natural de patrimônio público, de insubstituível valor estratégico 

para o desenvolvimento econômico e social de toda e qualquer sociedade.  

 

Azevedo et al. (1998) acreditam que um dos maiores desafios no planejamento e operação 

de sistemas de aproveitamento de recursos hídricos é fornecer quantidades adequadas de 



 13

água com qualidade apropriada e no momento certo para atender aos seus múltiplos usos. 

Embora, sob o ponto de vista teórico, não haja grande dificuldade em se integrar o 

gerenciamento da quantidade e qualidade, na prática, essa integração é raramente 

alcançada, representando um grande obstáculo para a operação eficiente de sistemas e a 

utilização racional dos recursos hídricos. 

 

Dessa forma, nota-se que o modelo que vinha caracterizando o processo de aproveitamento 

dos recursos hídricos tem sido fundamentado pela gestão da oferta do recurso, dada a 

consideração de que a água era um recurso inesgotável. Ao se ressentir sua escassez, 

optava-se por soluções de investimentos na infra-estrutura, como forma de aumentar a 

oferta desse recurso. Com o decorrer do tempo, as limitações tanto dos recursos 

financeiros, quanto dos próprios recursos hídricos, foram tornando-se expressivas de tal 

forma que a evolução do conceito da gestão das águas passou da simples execução de 

obras hidráulicas para ações de caráter técnico e regulatório, muitas vezes, contando com 

instrumentos de apoio, como a cobrança pelo uso da água, taxação da poluição, realocação 

para usos de maior valor e campanhas educativas, visando a controlar o consumo do 

recurso por meio de medidas que influenciam diretamente o comportamento do usuário. 

 

No Brasil, o marco legal que atualmente rege a gestão das águas é a Lei N.º 9.433 de 8 de 

janeiro de 1997, a qual define a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos como um 

instrumento de gestão, que tem o propósito de assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos à água. A aplicação efetiva desse 

instrumento dependerá do cumprimento em conjunto de outros instrumentos, como o Plano 

Diretor da bacia, o enquadramento dos corpos d’água e a cobrança pelo uso da água.  

 

Diante da problemática apresentada, percebe-se a importância do estabelecimento e da 

implementação do instrumento de outorga, tendo em vista o seu caráter regulador.  

 

Abordam-se, a seguir, os aspectos legais intervenientes na gestão dos recursos hídricos, 

enfocando os processos dos pleitos de outorga. 

 

4.1.2 - Aspectos Legais da Gestão dos Recursos Hídricos 
 

Esse item apresenta os instrumentos e condicionantes legais que compõem o arcabouço 

legal do modelo atual de gerenciamento dos recursos hídricos.  

 

A Carta Magna de 1988, no seu Art. 21º, inciso XIX, estabeleceu que é de competência da 

União instituir um sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos e normas para 
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outorga de direitos de uso. No Art. 22º, inciso IV , ficou consagrado que a União tem a 

competência privativa para legislar sobre águas. 

 

No dia 8 de janeiro de 1997, foi sancionada e promulgada a Lei 9.433, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, desencadeando em toda Federação um processo de mutação legislativa, bem 

como de adaptação de todos os órgãos, no sentido de cumprir as novas metas (Matos, 

1997). 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (1997) tem como alicerce a determinação de 

alguns princípios básicos para a gestão desses recursos, como: a água é um bem de 

domínio público; é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; em situações de 

escassez, prioriza-se o uso para consumo humano e a dessedentação de animais; sua 

gestão deverá ser descentralizada, contando com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades, como forma de garantir o uso múltiplo das águas; a bacia 

hidrográfica será adotada como unidade territorial de planejamento.  

 

Esse conjunto de princípios se fez necessário para o efetivo atendimento aos objetivos 

dessa Lei, ou seja, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, e estabelecer uma 

utilização racional e integrada do recurso. 

 

Nessa Política foram definidos 5 (cinco) instrumentos de apoio à sua implementação. 

Desses instrumentos, os Planos de Recursos Hídricos (planos diretores) visam a 

fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o seu 

gerenciamento. Esses planos devem conter um diagnóstico da situação atual dos recursos 

hídricos; uma análise de alternativa de crescimento demográfico, de evolução de atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; um balanço entre 

disponibilidade e demandas, atuais e futuras, em quantidade e qualidade, com identificação 

de conflitos potenciais de uso; metas de racionalização de uso (medidas, programas e 

projetos); prioridade para outorga de direito de uso das águas e propostas para a criação de 

áreas sujeitas à usos restritos, visando à proteção dos referidos recursos. 

 

Outro instrumento dessa política é o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água. O propósito desse instrumento é o de assegurar 

às águas a qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, e 

diminuir os custos de combate à poluição das mesmas, mediante ações preventivas 
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permanentes. As classes dos corpos de água são estabelecidas de acordo com a 

Resolução N.º 20/84, do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente (Brasil, 1997). 

 

A cobrança pelo uso da água é um instrumento da Política Nacional dos Recursos Hídricos 

que reconhece a água como bem econômico e dá ao usuário uma indicação de seu valor 

real, incentivando a racionalização de seu uso, além de obter recursos para o financiamento 

dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Os usos a 

serem cobrados são os sujeitos à outorga. O critério de cobrança para as formas de 

captação de água será o volume retirado e seu regime de variação. Para os lançamentos de 

esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, será considerado o volume de lançamento, 

seu regime de variação e as características físico-químicas, biológicas e de toxidade do 

efluente. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos serão 

aplicados, prioritariamente, na bacia em que foram gerados (Brasil, 1997). 

 

O Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos é outro instrumento dessa Lei. Ele 

consiste em um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Os dados 

serão gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. Os princípios básicos desse instrumento são: a descentralização da 

obtenção e produção de dados e informações, coordenação unificada do sistema e acesso 

aos dados e informações garantido a toda sociedade. O objetivo desse instrumento vai além 

de obter e divulgar informações sobre as condições de quantidade e de qualidade dos 

recursos hídricos no Brasil e atualizar permanentemente os dados sobre a disponibilidade e 

demanda desse recurso, ele fornecerá subsídios para a elaboração dos planos de recursos 

hídricos (Brasil, 1997). 

 

O quinto instrumento de apoio é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, o qual 

será apresentado no próximo item. 

 

Diante do exposto, pode-se considerar a Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei 9.433 

como a lei maior do setor de gerenciamento dos recursos hídricos, vindo complementar as 

muitas lacunas deixadas pela Política Nacional de Meio Ambiente.  

 

Cabe ressaltar que, antes da promulgação dessa Lei, já existiam estados com sistemas de 

natureza semelhante ao proposto por ela, sendo que os resultados dessas experiências 

contribuíram nas discussões do modelo desejado para o país, assim, sob alguns aspectos, a 

Lei 9.433 é um aperfeiçoamento de experiências estaduais bem sucedidas. 
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Apesar desse arcabouço legal não ser completamente original, ele inovou quando propôs 

instrumentos de apoio a sua implementação com características de instrumentos de 

comando e controle, além da inserção da dimensão social nesse processo. Essa última 

característica pode ser claramente observada no instrumento de enquadramento dos corpos 

d’água, uma vez que essa ação é executada mediante a manifestação do interesse 

pretendido para os corpos d’água, pela sociedade, e no componente comitês de bacia 

hidrográfica, do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, onde, além dos 

representantes de órgãos oficiais, usuários e entidades civis participam das decisões. 

 

4.1.3 - Outorga de Direito dos Usos de Recursos Hídricos 
 

O último instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, apresentado por este 

estudo, refere-se ao objeto de estudo deste trabalho, ou seja, a outorga dos direitos de uso 

de recursos hídricos. A outorga é um instrumento jurídico em que o Poder Público, por meio 

dos competentes atos administrativos (permissão ou concessão), autoriza a exploração dos 

recursos ambientais e ainda exerce o controle e a fiscalização sobre os mesmos 

(Freitas,1997). O objetivo desse processo é o de assegurar o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos d'água e o efetivo exercício dos direitos de acesso a esse recurso. 

 

O Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal é responsável por conceder 

a outorga, sendo que a competência de domínio da União poderá ser delegada aos Estados 

e ao Distrito Federal, o prazo da outorga não excede a 35 anos (trinta e cinco) anos, 

podendo ser renovável. A outorga não implica na alienação parcial das águas, que são 

inalienáveis, mas no simples direito de seu uso (Brasil, 1997). 

 

Na Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997 acham-se especificados os usos sujeitos a outorga: 

derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo 

final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; extração de água 

de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; lançamento 

em corpo d’água de esgotos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final; aproveitamentos dos potenciais hidrelétricos e outros usos que alterem o 

regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d’água. 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (1997), também, estabelece as circunstâncias de 

suspensão parcial ou total, em definitivo ou por prazo determinado da outorga, que são: 

1. não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 

2. ausência de uso por três anos consecutivos; 
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3. necessidade permanente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as 

decorrentes de condições climáticas adversas; 

4. necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; 

5. necessidade de se atender à usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não 

se dispõe de fontes alternativas; 

6. necessidades de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de 

água. 

 

Portanto, a outorga do direito de uso de água é um ato discricionário do governo que 

permite, autoriza ou concede determinado volume/vazão a ser derivado ou usado, de 

manancial superficial ou subterrâneo, para uma ou diversas finalidades (Silva, 1997). 

 

A outorga garante ao usuário o direito de uso da água, condicionado à disponibilidade 

hídrica, sendo que o poder outorgante (Governo Federal, dos Estados ou do Distrito 

Federal) deve examinar cada pedido de outorga para verificar a existência suficiente de 

água, considerando os aspectos qualitativos e quantitativos, para que o pedido possa ser 

atendido. Uma vez concedida, a outorga de direito de uso de água protege o usuário contra 

o uso predatório de outros usuários que não a possuem. 

 

Conforme Ferraz e Braga (1998), a outorga de direito de uso de água deve ser orientada 

para maximizar o bem-estar social e administrar os conflitos de interesse, evitando que 

determinado usuário realize investimentos contando com uma disponibilidade de água que, 

na verdade, não exista, ou esteja comprometida com outros projetos e usuários. 

 

Diante desse contexto, nota-se que a outorga do uso da água é um instrumento essencial 

para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois a mesma possui aspectos técnicos, legais 

e econômicos que, bem articulados, colaboram com a implementação de um sistema 

adequado de racionalização e uso da água.  

 

Para um entendimento mais profundo desse instrumento deve-se conhecer sua origem, ou 

seja, a história dos direitos de uso de água, aspecto abordado no item que segue. 

 

4.1.4 - Usos da Água 
 

Com o objetivo de melhor avaliar o conceito de outorga, este item apresenta, 

resumidamente, algumas classificações e denominações comumente utilizadas na 

designação dos usos de água. 
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Originalmente, a água era utilizada principalmente para dessedentação, usos domésticos, 

criação de animais e para usos agrícolas, a partir das chuvas e, menos freqüentemente, 

como suprimento para irrigação. À medida que a civilização se desenvolveu, outros tipos de 

usos foram surgindo, gerando disputas na obtenção da água, que era, muitas vezes, 

escassa. Assim, estabeleceram-se os conflitos entre os usuários. A intensificação pelo uso 

da água se refere tanto ao aumento da qualidade demandada para determinada utilização, 

quanto a variedade dessas utilizações (Lanna, 1997b). 

 

Mota (1995) enumera os possíveis usos da água, conforme representação da Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Usos da Água 
 

Categoria de Uso Usos Mais Freqüentes Padrões Sanitários Requeridos 

Abastecimento 

humano 

Água para beber, para higiene pessoal, 

preparação de alimentos, limpeza do ambiente, 

lavagem de roupas e utensílios, rega de jardins 

elevado, devido ao risco de transmitir doenças 

Abastecimento 

industrial 

Matéria-prima ou em processos de resfriamento, 

lavagem, caldeiras, produção de vapor, 

abastecimento dos operários 

variam conforme a atividade; as preocupações 

envolvem problemas com corrosão, manchas a 

abastecimento 

Irrigação Irrigar culturas depende do tipo de cultura 

Recreação Contato primário e contato secundário contato primário requer padrões sanitários mais 

elevados em relação ao secundário 

Estético Compor a paisagem e contribuir para o lazer 

passivo e contemplativo. 

não deve conter impurezas que prejudicam o seu 

aspecto 

Pastoril Dessedentação de animais há necessidade de algum rigor; quanto às 

impurezas 

Preservação da flora e 

fauna 

Manter o equilíbrio ecológico do meio aquático, 

bem como as espécies destinadas à alimentação 

humana. 

alguns requisitos são exigidos, principalmente os 

indispensáveis à sobrevivência das espécies 

animais 

Geração de energia 

elétrica 

Geração de energia elétrica referem-se aos cuidados para evitar danos às 

tubulações (incrustações, corrosão) 

Transporte Navegação evitar a proliferação excessiva de plantas 

aquáticas, presença de materiais sedimentáveis e 

substâncias químicas 

Corpo receptor Diluição e afastamento de despejos controle rigoroso do recurso hídrico e dos 

despejos  

Fonte: adaptado de Mota (1995) 

 

Lanna (1997b) apresenta três classes de usos, onde as principais categorias dos usos da 

água se inserem: 

• Infra-estrutura social: refere-se aos usos gerais disponíveis para a sociedade, nos quais 

a água entra como bem de consumo final. 

• Agricultura, florestamento e aquacultura: são os usos da água como consumo 

intermediário, visando a criação de condições ambientais adequadas para o 
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desenvolvimento de espécies animais ou vegetais, que apresentam algum interesse à 

sociedade. 

• Indústria: a água, também, entra como consumo intermediário, que serve para atividades 

de processamento industrial e energético. 

 

Lanna (1997b), também, faz uma classificação quanto às formas de usos da água: 

• Consuntivos: referem-se aos usos que retiram a água de sua fonte natural, diminuindo 

suas disponibilidades espacial e temporal. 

• Não-consuntivos: referem-se aos usos de água que retornam à fonte de suprimento 

praticamente a totalidade de água utilizada, podendo haver alguma modificação no seu 

padrão temporal de disponibilidade. 

• Local: são usos que aproveitam a disponibilidade de água na sua fonte sem qualquer 

modificação relevante temporal ou espacialmente de sua disponibilidade.  

 

Cada uso relacionado anteriormente exige limites de impurezas específicos àquele uso. 

Alguns usos requerem elevados padrões sanitários, outros limitam-se à presença de 

elementos que possam influir mais no aspecto estético. Existem, ainda, aqueles que fazem 

restrições quanto à existência de produtos químicos que possam danificar equipamentos e 

instalações. Assim, a qualidade desejada para determinado curso d’água vai depender dos 

usos para os quais o mesmo se destina (Mota, 1995). 

 

4.1.5 – Direito de Uso de Água 
 

De modo geral, a literatura apresenta duas doutrinas predominantes de direito de uso das 

águas: a riparian e a prior appropriation. Na concepção básica da doutrina riparian ou 

ripariana, o direito à água pertence ao proprietário da terra adjacente ao rio. A origem dessa 

doutrina é francesa.  

 

A doutrina prior appropriation baseia-se na concepção “first in time is first in right”; neste 

sistema, o direito de água não é inerente ao proprietário da terra, sendo as prioridades 

estabelecidas por datas, essa doutrina surgiu do direito civil romana (Wurbs, 1995). 

 

No Brasil, o direito de uso de água é representado no Código Civil – Lei nº 3.071, de 1916, 

em seu artigo 66, que define bens públicos como os de uso comum do povo, incluindo os 

rios.  

 

Em 1934, por meio do Código das Águas, Decreto nº 24.643, surgiu a primeira norma 

federal que disciplinou essa matéria conforme os princípios do direito público, dividindo as 
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águas em públicas, comuns e particulares. Sendo que o domínio da primeira foi atribuído à 

União, aos Estados e aos Municípios, enquanto o seu uso estava permitido a todos 

(ENGECORPS e SRH, 1998). 

 

No Art. 1º, desse código, as águas públicas foram consideradas de uso comum ou 

dominical. O artigo seguinte apresenta uma relação das águas públicas de uso comum, 

sendo: os mares territoriais, que abarcam os golfos, baías, enseadas e portos; as correntes, 

canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis; as correntes de que se façam estas águas; 

as fontes e reservatórios públicos; as nascentes, os braços de quaisquer correntes públicas, 

desde que os mesmos influam na navegabilidade ou flutuabilidade.  

 

O Art. 3º apresentou a perenidade das águas como condição essencial para que elas 

possam ser consideradas públicas. No Art. 5º, consideraram-se públicas todas as águas 

situadas nas zonas periodicamente assoladas pelas secas. 

 

As águas de domínio particular foram caracterizadas pelo Código das Águas por meio do 

Art. 8º, sendo particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também 

o sejam. Nota-se, nesse artigo, uma natureza da doutrina ripariana.  

 

Esses fundamentos sobre domínio das águas prevaleceram até 1988, quando a 

Constituição Federal alterou as disposições do Código de Águas, tornando todas as águas 

públicas, de domínio da União ou dos Estados (ENGECORPS e SRH, 1998). Nesse 

momento, inseriu-se o princípio do “bem coletivo”, o qual foi reafirmado, mais tarde, pela 

Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997. Nesse 

princípio, a água não tem dono, sendo considerada como um bem coletivo, cuja apropriação 

deve ser regulamentada pelas autoridades socialmente instituídas (Cordeiro Netto et al., 

2000). 

 

O Art. 22º, da Constituição Federal de 1988, atribui à União a competência privativa para 

legislar sobre as águas, ou seja, disciplinar o regime jurídico das águas, dispor sobre o seu 

domínio e as formas e modos de seu uso e aproveitamento. Nessa mesma Constituição, foi 

atribuída competência concorrente à União e aos Estados para legislar sobre a proteção do 

meio ambiente e o controle da poluição. Concluem alguns juristas que, desse modelo, os 

Estados, também, podem legislar suplementarmente sobre as águas. 

 

No Art. 20º estão estabelecidos os bens de domínio da União: 
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- os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, as águas que 

banhem mais de um Estado, as que servem de limites com outros países, as que se 

estendam ao território estrangeiro ou dele provenha, bem como os terrenos marginais e 

as praias fluviais; 

- as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países: as praias marítimas; 

as ilhas oceânicas e as costeiras; 

- os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

- o mar territorial; 

- os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

- os potenciais de energia hidráulica; 

- as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

- as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 

O Art. 26º relaciona os bens de domínio do Estado, como as águas superficiais ou 

subterrâneas, fluentes emergentes, e em depósito, não pertencentes à União. 

 

Contudo, nota-se que a história do direito de uso de água, no Brasil, é representada pela 

evolução, recente, dos princípios da doutrina ripariana para a doutrina do “bem coletivo”, 

sendo de competência privativa da união, conforme a Constituição Federal de 1988, a 

legislação das formas e modos de seu uso. O próximo item apresentará algumas 

experiências estrangeiras sobre o tema. 

 

4.1.6 - Direitos de Uso e Gestão dos Recursos Hídricos em Países Selecionados 

 

A seguir, serão abordadas algumas experiências estrangeiras com direitos de uso de água, 

bem como de seus respectivos sistemas de gerenciamento. Nesse estudo foram 

privilegiados três estados norte-americanos, Texas, Colorado e Califórnia, e sete países 

europeus.  

 

A consideração dos Estados norte-americanos deve-se às suas experiências bastante 

diversificadas com doutrinas de direito de uso de água. O estudo da evolução desse tema, 

em países europeus, é importante por eles terem sidos os primeiros a enfrentarem 

problemas de escassez e conflitos. 
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Caso de Estados Norte-Americanos 
 

Nos Estados Unidos, o direito legal do uso da água é baseado nas duas doutrinas 

apresentadas no item anterior, sendo que 29 (vinte e nove) estados do leste têm seus 

direitos de uso da água baseados estritamente na doutrina ripariana. No oeste, nove 

estados têm o puro sistema de prior appropriation, dez estados do oeste, incluindo o Texas, 

originalmente reconheciam o direito ripariano, mais tarde convertido para o sistema de prior 

appropriation, que passou a coexistir com o direito ripariano (Wurbs, 1995). 

 

Os princípios do processo de apropriação de água do Estado do Colorado estão baseados 

no “Prior Appropriation System”. Nesse Estado, o direito de propriedade da água pode ser 

entendido como uma propriedade privada, da qual um indivíduo possui o direito de usá-la, 

usufruindo dos benefícios que este recurso pode oferecer. Esse direito não se estende à 

possibilidade de negociá-lo, visando lucros (Simpson, 1999). 

 

A necessidade de aperfeiçoar e agilizar as decisões do gerenciamento dos recursos hídricos 

levou ao desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para o setor, esse sistema é 

denomina Colorado River Decision Support System – CRDSS. O CRDSS procura dar 

suporte informatizado às decisões no processo de administração da água, por meio de um 

mecanismo responsável pela organização e avaliação de um grande número de 

informações e alternativas estratégicas, a fim de estabelecer as análises (Department of 

Natural Resources, 1995). As seguintes atividades e características fazem parte do CRDSS: 

- desenvolver bases de dados precisas, em ambiente amigável, promovendo uma 

administração e alocação eficiente das águas do rio Colorado e seus tributários; 

- avaliar alternativas de maximização do recurso, a partir de modelos e dados; 

- ser um sistema funcional, mantido e melhorado pelo estado, podendo ser usado pelos 

tomadores de decisão e por outros interessados; 

- ter capacidade de representar, com precisão, os aspectos legais referentes ao tema; 

- promover a divulgação e compartilhamento das informações entre as agências do 

governo e usuários de água. 

 

A estrutura organizacional do CRDSS é constituída de bases de dados, que contêm 

informações históricas sobre o comportamento hidrológico da água, seus usos e os 

condicionantes legais da administração desse recurso. Assim, a partir da integração dessas 

bases de dados, o tomador de decisão poderá simular alternativas de análises (Department 

of Natural Resources, 1995).  
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As diferenças sazonais, geográficas e dos volumes precipitado, também, levaram o Estado 
da Califórnia a basear o seu direito de uso da água, principalmente, nas duas doutrinas 

apresentadas, além de outras, menos significativas, como a propriedade de reserva e a 

propriedade pueblo (direito municipal baseado em lei espanhola e mexicana). 

 

No direito ribeirinho, doutrina riparian, o proprietário tem o direito de usar parte da água que 

passa por sua propriedade, no entanto, esse direito de uso pertence à propriedade. Para as 

águas que fluiriam naturalmente em uma propriedade, o proprietário não depende de 

licenças ou aprovações do governo para usá-la, exceto as derivações e armazenamentos de 

água visando a usos em estações de seca ou em terras fora da bacia. 

 

Antes de 1872, existia o direito Appropriative, em que podia adquirir o direito de uso da 

água, simplesmente, com a tomada e o uso do recurso. Os direitos já adquiridos dessa 

natureza são mantidos atualmente. Em 1872, o Código Civil da Califórnia estabeleceu um 

procedimento de permissão para aperfeiçoar a apropriação da água, esse sistema possui os 

princípios da doutrina “Frist in time, frist in right”. Devido à natureza contraditória desses dois 

sistemas e com a freqüente ocorrência de disputas legais pelo direito de uso de água, em 

1914 foi apresentado um Ato da Comissão da Água, estabelecendo o processo de 

licenciamento, que vigora até a atualidade. O Ato criou a agência, que evoluiu tornando-se o 

Conselho Oficial, o qual possui a autoridade de administar as licenças e licenciados, usos e 

a atividade de fiscalização. No processo de licenciamento dos usos, é prioritária a 

observação do uso de proteção da vida aquática, de recreação e de preservação das 

paisagens cênicas. 

 

Nos períodos de escassez de água, com conseqüente necessidade de redução dos usos, 

cancelam-se os usos mais recentes, sendo que entre as duas doutrinas de apropriação, os 

direitos de origem da doutrina ripariana têm prioridade. Entre os possuidores desse direito, 

não existe prioridade, eles decidem entre si como será o compartilhamento da água nas 

épocas de estiagem. 

 

Nesse sistema, existe a categoria de transferências temporárias do direito de uso de água, 

permitindo a um proprietário, que dispõe de água e não a está usando, transferi-la para 

outro uso ou usuário, se este não prejudicar outros.  

 

Os direitos concedidos pelo Conselho Oficial são permissões de uso de água autorizada 

para um local e para um fim específico, após verificado que o uso solicitado assegurará a 

otimização dos usos das águas do Estado e não interferirá no atendimento do serviço 

público. 



 24

 

No Estado do Texas, primeiramente, o direito da água era outorgado baseado em várias 

versões da doutrina ripariana. Mais tarde, esse sistema foi modificado e adaptado para 

doutrina da prior appropriation. Atualmente, a alocação do direito da água superficial tem 

sido consolidada com a implantação de um sistema de licenças (Wurbs, 1995). 

 

A licença do direito de uso da água é concedida a um usuário, para uso, quantidade, 

localidade e propósito específico. Uma solicitação de direito ao uso da água somente será 

atendida se a mesma estiver de acordo com alguns requisitos básicos como: existência de 

água disponível para atender à demanda requerida; ocorrência de um benefício social para 

o uso contemplado; adoção de práticas de conservação; ausência de prejuízos para outros 

direitos de uso de água; e não ocorrência de danos à saúde pública. A licença pode ser 

cancelada se a água não for usada por um período de 10 anos (Wurbs, 1995). 

 

A Comissão de Água do Texas desenvolveu um modelo de disponibilidade de água em 

1968, conhecido como TAMUWRAP. Esse modelo tem uma estrutura computacional capaz 

de simular o gerenciamento das águas superficiais, baseado em um sistema de direito de 

água fundamentado nos princípios da doutrina prior appropriation. Esse modelo calcula a 

capacidade hídrica da bacia hidrográfica, em satisfazer os direitos de água, utilizando o 

potencial de água disponível a ser transformado em direitos. O balanço hídrico é realizado 

pelo modelo a cada mês (Wurbs, 1995). 

 

Esse misto de doutrinas de direito de uso de água, apresentado nesse breve estudo, 

demonstra o processo de aperfeiçoamento vivido pelos Estados estudados, ao quais 

buscam um critério que estabeleça, em última análise, o direito pelo uso da água, de modo a 

gerenciar os conflitos. Nesse sentido, pode-se concluir que existe uma tendência em usar a 

variável [data de apropriação] como critério principal nas decisões sobre os direitos de uso 

de água. A escolha desse critério não se deve à opção por uma forma mais adequada de 

atender aos interesses sociais, ecológicos, públicos e privados e sim a uma opção de definir 

uma estratégia que consiga eliminar polêmicas, que tornariam o processo de tomada de 

decisão interminável. 

 

Caso de Países Europeus 
 

Barraqué (1995) realizou uma análise comparativa e histórica da gestão e das instituições 

administrativas da água européias. A seguir, será apresentado o tema direito de uso de 

água e gestão dos recursos hídricos, tendo em vista a obra de Barraqué (1995), dos 
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seguintes países europeus: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França e 

Inglaterra. 

 

A gestão da água na Alemanha é essencialmente caracterizada pelo federalismo e o 

princípio de subsidiariedade. A proteção e a gestão dos recursos hídricos é de competência 

dos Länder, que gerenciam as águas baseados nos princípios do Kulturbau, ou seja, cultura 

habitante. Esse termo qualifica uma gestão integrada do solo e da água.  

 

Tradicionalmente, a legislação austríaca sobre a água referia-se somente aos aspectos 

quantitativos e subsistiam importantes variações regionais. A partir de 1959, a lei federal 

passou a definir as águas em públicas e privadas, além de regulamentar os sindicatos 

intermunicipais e introduzir a preocupação com a proteção da água. A evolução da 

legislação e gestão dos recursos hídricos da Áustria foi semelhante à da Alemanha, 

partindo da fixação de um quadro nacional para as associações de gestão da água, em 

1934. Em 1959, ocorreu uma reorganização adaptando o sistema ao princípio federal. 

 

A gestão das águas na Bélgica é um processo delicado, uma vez que o país possui uma 

disponibilidade hídrica deficitária, contracenando com uma alta densidade populacional, 

além de situar-se em bacias de vertentes internacionais. Esse contexto, propicio a tensões 

entre as comunidades culturais e lingüísticas, impulsionou o país a adotar uma estrutura 

institucional federativa muito flexível, com três regiões econômicas: regiões flamenga, 

francesa e alemã. No entanto, é a divisão econômica que conta no que tange à política de 

água. A gestão tradicionalmente municipal e sobretudo intermunicipal, apoiada 

anteriormente pelo Estado, modernizou-se para ganhar em autonomia. Atualmente, a gestão 

da água na Bélgica evoluiu para estruturas e métodos privados, com intermunicipais mistas 

e grupos de interesse econômico. A organização do abastecimento da água continua a ser 

caracterizada pela diversidade das formas de gestão e de estruturas (sociedades regionais, 

intermunicipais, régies ou serviços municipais e as concessões). 

 

As modalidades de intervenção dos diferentes agentes públicos na Dinamarca são 

definidas pela lei sobre a proteção do ambiente de 1991, cujo o princípio fundamental é a 

autonomia local. A maior parte das decisões e das responsabilidades devem ser tomadas no 

nível municipal. A Dinamarca possui três níveis de organização política: municípios, 

condados e o nível nacional. Na Dinamarca, não existem serviços privados de distribuição 

de água, uma vez que é proibido realizar lucros sobre a exploração dos recursos naturais. O 

controle da distribuição das licenças de exploração das reservas de água é exercido pelas 

coletividades locais. 
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Devido à abundância de água na Finlândia, a água de muitos lagos foi, a maior parte das 

vezes, deixada na posse dos proprietários ribeirinhos, ou seja, doutrina ripariana. A água 

subterrânea era considerada como res nullias, portanto, ligada ao terreno situado na 

superfície. No entanto, em 1961, o direito da água sofreu uma modificação muito clássica, a 

partir da distinção introduzida para as águas de superfície entre direito de propriedade e 

direito de uso. Os habitantes ribeirinhos têm, desde então, a prioridade de uso, sendo que 

para os casos onde haja um interesse em interromper uma captação de água superficial, 

efetuar uma derivação, ou descarregar substancias poluentes, deve-se ter uma licença. Os 

direitos de uso são transferíveis. 

 

Na França, o direito de uso da água deriva da reinterpretação do direito romano, no 

renascimento e na época clássica, os quais dividem as águas em três categorias: as águas 

fechadas (lagos artificiais), as águas subterrâneas, e as nascentes captadas nos solos 

privados. Essas formas de disponibilidades de água são consideradas como res nullius e 

são deixadas à apropriação dos proprietários. A lei de 1898, que trata do regime e das 

divisões das águas, tornou esse recurso como um bem inapropriável no sentido jurídico, 

sendo que apenas seus usos são objetos de uma divisão.  

 

Várias administrações centrais do governo francês incorporam o tema água, mas é o 

Ministério do Ambiente que possui a tutela principal sobre a política da água. Nestes últimos 

trinta anos, a França vem implementando um sistema institucional e financeiro, que permitiu 

modernizar consideravelmente o aparelho público de gestão dos serviços de água. Esse 

processo contou com grandes sociedades de serviços, as quais permitiram que os 

municípios economicamente mais frágeis superassem sua histórica falta de capacidade de 

iniciativa econômica.  

 

O sistema de agências financeiras é outra grande originalidade das instituições francesas. 

Esse sistema surgiu da necessidade de regulamentação da luta contra a poluição, 

principalmente porque o Estado tem uma vocação de apoio ao desenvolvimento econômico, 

que o leva a não ser severo sobre as questões ambientais. As agências financeiras de bacia 

constituem, de alguma forma, o executivo dos comitês de bacias, ambos criados em 1964, 

pela mesma lei. As agências têm seu funcionamento mantido por impostos, que são 

aplicados com um caráter incitativo e não coercitivo. Os comitês de bacias são compostos 

de maneira a representar uma forma tripartite de gestão: coletividades locais, utilizadores de 

água e os diferentes níveis de administração). 

 

O direito da água britânico deriva da common law , ou seja, um sistema jurídico baseado 

nas tradições. A commom law  foi fortemente marcada pelo domínio da aristocracia rural na 
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época feudal e na época clássica. Portanto, ela não é particularmente comunitária. Paralelo 

a common law, existe uma outra fonte de direito britânico, chamada equity, que tem sua 

origem na possibilidade do Lord High Chancellor intervir em nome do rei para atenuar o rigor 

da common law  ou suprir seus defeitos. A common law  apóia-se no sistema do direito dos 

proprietários ribeirinhos (riparian rights), onde cada um é livre para fazer o que quiser com a 

água, mas deve deixá-la em quantidade e qualidade equivalentes a jusante da sua 

propriedade. Ele não pode separar o direito de uso da água da sua terra e não pode, 

portanto, vender a um terceiro não-ribeirinho. Esse direito de água baseia-se, 

principalmente, nos usos e não em uma apropriação privada ou pública. 

 

4.2 – MODELOS E MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS HÍDRICOS  
 

É tratada neste item a questão da caracterização das disponibilidades hídricas, tanto em 

termos de quantidade como de qualidade, tendo em vista a importância das informações 

hidrológicas para apoiar essa atividade. A princípio, tem-se uma contextualização do 

assunto, para, em seguida, introduzir os temas quantidade e qualidade na dimensão da 

gestão das águas. 

 

O aumento significativo dos usos e da diversidade de formas de aproveitamento da água 

contribuiu, fortemente, com o surgimento dos conflitos entre os usuários desse recurso. 

Esses conflitos, cada fez mais, tornam-se comuns nas bacias hidrográficas, tendo suas 

origens tanto devido às exigências específicas dos aspectos quantitativos, quanto 

qualitativos. Dessa forma, o padrão qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos deve ser 

objeto de adequação entre as demandas de uso da água com as disponibilidades hídricas, e 

entre os vários interessados pela água. 

 

Conforme Lanna (1997b), os problemas de adequação dos padrões de qualidade e de 

quantidade das disponibilidades de água com os padrões das demandas necessitam de 

uma análise dos sistemas de recursos hídricos, a partir de uma abordagem sistêmica e do 

uso de técnicas computacionais agregadas à modelagem matemática dos sistemas hídricos. 

O autor define abordagem sistêmica como aquela que se preocupa com a busca de 

soluções dos problemas complexos simplificando-os, ou seja, é dada importância às 

informações relevantes à solução dos problemas. 

 

Essa abordagem sistêmica já vem sendo utilizada nas soluções dos problemas de recursos 

hídricos, contando, principalmente, com a utilização de técnicas de simulação matemática, 

como os modelos chuva-vazão para realizar a caracterização quantitativa das 

disponibilidades hídricas (Lanna, 1997b).  
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4.2.1 – Avaliação da Quantidade dos Recursos Hídricos 
 

Nesta parte do estudo, aborda-se o aspecto quantitativo da gestão das águas, procurando 

identificar a problemática que envolve as ações de caracterização quantitativa das 

disponibilidades desses recursos. Inclui-se, também, nesse item, experiências estaduais 

com formas de representar quantitativamente as disponibilidades de água, bem como os 

métodos para realizar essa análise. 

 

Tucci (1998) discorre sobre a evolução da hidrologia no Brasil, que passa de uma ciência 

preponderantemente descritiva e qualitativa, para uma ciência quantitativa, por meio de 

metodologias matemáticas e estatísticas, contribuindo para o melhoramento dos resultados 

e para um aproveitamento maior das informações existentes. O autor justifica essa evolução 

devido à disponibilidade, no final da década de 50, de computadores, a intensificação dos 

aproveitamentos dos recursos hídricos depois da década de 70 e o crescimento acelerado 

do país. Nessa época, a hidrologia tornou-se uma área do conhecimento vital para o 

desenvolvimento e proteção, mais eficiente, dos recursos hídricos. Assim, a hidrologia 

passou a preocupar-se, também, com a quantificação das variáveis, do processo 

hidrológico, necessárias ao planejamento e desenvolvimento dos aproveitamentos dos 

recursos hídricos. Como questões preocupantes que instigaram, na época, essa evolução, 

pode-se citar o dimensionamento de reservatórios, a previsão de vazão em tempo real e a 

extensão de séries para análise de enchentes ou estiagens. 

 

Tucci (1998) acredita que o investimento econômico, em infra-estrutura no pós-guerra, levou 

a construção de aproveitamentos de recursos hídricos, drenagem de cidades e rodovias, 

controle de enchentes, entre outros. Os projetos, dessas atividades, exigiam a quantificação 

dos processos hidrológicos, surgindo, assim, a necessidade de obter séries hidrológicas 

mais longas e representativas de vazão, fato que estimulou o desenvolvimento de modelos 

determinísticos, como os modelos de precipitação-vazão, uma vez que, normalmente, as 

séries de precipitação são mais longas que as de vazão.  

 

É indiscutível que o conhecimento do processo hidrológico (dados) é a base do 

planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos.  

 

Conforme Lanna (1997a), a aleatoriedade ou a incerteza do processo hidrológico, que gera 

a disponibilidade da água, faz com que o processo decisório defronte-se com o impasse de 

que “tudo que se conhece é o passado e tudo o que importa na decisão é o futuro”. 
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O conhecimento das características hidrológicas depende da ação de medir uma série de 

variáveis hidrológicas e meteorológicas, que possibilitará a aplicação dos modelos 

matemáticos, cuja função é de prever chuvas e/ou vazões, ou então, estimar a probabilidade 

associada a eventos raros. Como decorrência da variação, considerável, dessas variáveis 

torna-se necessária a disponibilidade de várias estações distribuídas sobre a superfície 

(redes de observação) para caracterizar hidrologicamente a bacia hidrográfica. A operação 

das redes de observação constitui uma tarefa de longo prazo, em geral, pelo menos 10 anos 

de observação (Fill, 1987). 

 

O fato de o Brasil ser um país de grande extensão territorial, torna-se comum encontrar um 

reduzido número de postos em algumas regiões, com séries de diferentes extensões 

temporais, ou mesmo, regiões onde não existe nenhum tipo de dado. Essa freqüente 

dificuldade em contar com períodos longos de dados constitui a problemática básica da 

hidrologia.  

 

A operação das redes de observações hidrométricas está a cargo de órgãos públicos, 

principalmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e outros como o Inemet – 

Instituto Nacional de Meteorologia e órgãos de administração estadual, além de entidades 

de pesquisa, companhias elétricas e de saneamento.  

 

4.2.1.1 - Modelos 
 

Consta, deste item, uma introdução sobre o conceito de modelos (determinísticos e 

estocásticos) e a interface desses na gestão das águas, especialmente,  como eles podem 

contribuir no processo de implementação do instrumento de outorga, tendo em vista a 

problemática brasileira da questão da disponibilidade dos dados hidrológicos. Como não faz 

parte do escopo deste trabalho a aplicação de nenhum tipo desses modelos, pretende-se 

destacar a importância do conhecimento do tema.  

 

Os modelos são mecanismos usados para representar uma realidade particular, criada por 

processos, cuja teoria, o modelista a compreende, sendo capaz de traduzi-la em linguagem 

matemática, nos casos de modelos matemáticos (Nascimento et al., 1996). 

 

Nesse sentido, os modelos são usados para representar o comportamento de um sistema. 

Entende-se por sistema qualquer estrutura, esquema ou procedimento, real ou abstrato, que 

em um dado tempo de referência, interrelaciona-se com uma entrada, causa ou estímulo de 

energia ou informação, e uma saída, efeito ou resposta de energia ou informação (Dooge, 

1973, apud Tucci, 1998). Uma bacia hidrográfica é um sistema que acionado por uma 
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entrada ou estímulo, a precipitação, por meio dos diversos fenômenos do ciclo hidrológico, 

transforma essa precipitação em vazão (Tucci,1987). 

 

Usualmente, os modelos são classificados em: físicos (representam o sistema por 

protótipos em escala menor); analógicos (fazem analogias com as equações que regem os 

diferentes fenômenos); e matemáticos (representam a natureza do sistema por meio de 

equações matemáticas).  

 

Outra classificação importante que os modelos recebem refere-se à ocorrência das 

variáveis, quando esta é considerada no modelo, ou seja, o conceito de probabilidade é 

introduzido na formulação do modelo, o processo e o modelo são chamados estocásticos. 

Enquanto os modelos determinísticos ignoram a possibilidade de ocorrência das variáveis 

envolvidas no processo e seguem uma lei definida que não a lei das probabilidades (Tucci, 

1998).  

 

A forma de elaboração das funções que constituem os modelos, também, são classificadas. 

Quando a função considera os processos físicos o modelo é chamado conceitual, 
enquanto, os modelos empíricos ou “caixa-preta” baseiam-se em um ajuste dos valores 

calculados aos dados observados por meio de funções que não têm nenhuma relação com 

os processos físicos envolvidos. Para alguns autores, os modelos conceituais subdividem-se 

em semiconceituais (modelos que relacionam características do processo e um empirismo 

nos parâmetros das equações envolvidas) e os físicos (utilizam equações diferenciais do 

sistema físico). Os modelos físicos apresentam uma complexidade maior devido à 

variabilidade espacial dos processos e à dificuldade de estimar os parâmetros (Tucci, 1998). 

 

Para Tucci (1998), os modelos semiconceituais explicam cerca de 80 a 90% da variância da 

estimativa das vazões de ajuste. Quanto aos modelos empíricos, eles tiveram grande 

aceitação para previsão em tempo real, devido à sua agilidade, mas o seu uso recai no 

empirismo dos parâmetros e nas incertezas a cerca dos prognósticos fora da faixa de ajuste. 

 

A evolução dos modelos teve um impulso importante com o advento do computador, que 

deixou de limitar-se a indicadores estatísticos dos processos e passou a aprimorar técnicas 

numéricas e estocásticas. Nessa época, houve um acelerado desenvolvimento dos modelos 

de transformação precipitação-vazão. Esses modelos deram origem a uma gama de 

modelos propostos, que se diferenciavam no grau de detalhamento das partes do ciclo 

hidrológico.  
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Para Tucci (1987), os modelos tornam-se ferramentas necessárias ao gerenciamento dos 

recursos hídricos, quando eles permitem a obtenção de valores mais confiáveis das 

variáveis, possibilitando, assim, a reconstituição de séries hidrológicas, simulação de 

condições críticas e o estudo do comportamento dos sistemas hidrológicos. 

 

A Tabela 4.2 lista alguns tipos de modelos usualmente aplicados na gestão dos recursos 

hídricos, fazendo um paralelo com suas características e os resultados que seus usos 

permitem.  

 

Tabela 4.2 – Modelos aplicados na gestão dos recursos hídricos 

 
Nome Tipo Características Usos 

Precipitação-

vazão 

Determinístico, 

empírico, 

conceitual ou físico 

Calcula a vazão a partir da 

precipitação 

Extensão de séries de vazão; hidrograma de 

dimensionamento; previsão em tempo atual, 

avaliação do uso da terra 

Vazão-vazão Determinístico, 

empírico, 

conceitual ou físico 

Calcula a vazão, no tempo, a 

partir de um ponto a montante 

Extensão de séries de vazão; série de vazão para 

dimensionamento de reservatório; hidrograma de 

dimensionamento; avaliação das modificações no 

rio; previsão em tempo real 

Geração 

estocástica de 

vazão 

Estocástico Calcula a vazão, no tempo, 

com base nas características 

estatísticas da série histórica 

Dimensionamento do volume útil e volume de 

espera de reservatório 

Geração 

estocástica de 

precipitação 

Estocástico Calcula a precipitação, no 

tempo, com base nas 

características estatísticas da 

série histórica 

Avaliação de séries de vazão para reservatórios; 

avaliação da distribuição do déficit agrícola 

Qualidade de 

água (rios e 

reservatórios) 

Determinístico; 

otimização 

Calcula a variação no tempo e 

no espaço da concentração de 

substâncias conservativas e 

não conservativas  

Avalia o efeito de efluentes domésticos, industriais 

ou agrícolas. Determina o nível de tratamento de 

efluentes, condições de qualidade de água de 

reservatórios 

Qualidade da 

água 

subterrânea 

Determinístico Computa a dispersão espacial 

e temporal de substâncias em 

aquíferos subterrâneos 

Nível de poluição de aquíferos devido a efluentes 

industriais; contaminação devido à rios, intrusão 

salina 

Planejamento e 

gestão de 

sistemas 

múltiplos 

Estocástico; 

determinístico; 

otimização 

Simula condições operacionais 

de sistemas constituídos de 

diferentes tipos de obras 

hidráulicas 

Reservatórios, canais, estações de tratamento, 

irrigação, navegação fluvial, estações de bombas, 

lagos e estuários podem constituir sistemas que, 

combinados, necessitam ser operados e planejados 

Fonte: Tucci (1987) 

 

4.2.1.2 - Modelos Determinísticos 
 

Nos modelos determinísticos, aqueles que para um mesmo valor de x (t) o resultado y (x) 

sempre será o mesmo, as variáveis e parâmetros não são descritos como aleatórios 

(Nascimento et al., 1996). 
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Na implantação de um sistema de apoio à implementação do instrumento de outorga, o qual 

exige o conhecimento das ofertas hídricas, esses modelos tornam-se importantes 

ferramentas para superar os impasses gerados pela freqüente inexistência de dados 

adequados, quantitativamente e qualitativamente, para caracterizar o aspecto 

disponibilidade hídrica. 

 

Entre as técnicas disponíveis para caracterizar a disponibilidade quantitativa dos recursos 

hídricos, destacam-se os modelos precipitação-vazão, os quais procuram descrever a parte 

do ciclo hidrológico entre a precipitação e a vazão. Assim, partindo da precipitação, por meio 

desses modelos, é possível obter séries hidrológicas de vazões mais longas e 

representativas, tanto para locais com dados fluviométricos, completando as vazões 

desconhecidas, como para locais sem esses dados, estimando os mesmos para os cenários 

das bacias. A estimativa dos parâmetros dos modelos pode-se dar com base nas 

características físicas ou ajustados aos dados observados das variáveis de entrada e saída. 

 

Como exemplo dos modelos determinísticos, com a função de gerar dados de vazão a partir 

de dados de chuva, Barth (1987) cita: Modelo Stanford IV, Modelos IPH, Smap e MODHAC. 

 

4.2.1.3 - Modelos Estocásticos 
 

Os modelos estocásticos são constituídos por técnicas que visam a quantificar e atribuir 

probabilidades a eventos futuros, relacionados com a disponibilidade dos recursos hídricos. 

 

Lanna (1997 b) apresenta as abordagens especializadas no tratamento da aleatoriedade e 

das incertezas que regem o processo hidrológico, classificando-as em : 

- Abordagem explicitamente estocástica: nessa abordagem, a aleatoriedade do futuro é 

inserida por modelos probabilísticos e a solução será gerada por otimização. Como 

exemplo, tem-se a teoria das Esperanças Marginais de Massé, ou a Programação 

Dinâmica Estatística, que trata a aleatoriedade das vazões fluviais afluentes ao 

reservatório, cuja operação será otimizada. 

- Abordagem implicitamente estocástica: é o tipo de abordagem mais comum, uma vez, 

que ela admite que os eventos hidrológicos futuros sejam conhecidos, a partir da própria 

série hidrológica amostral disponível ou desenvolvendo modelos estocásticos de 

simulação dessas séries hidrológicas. 

 

Nas situações em que se dispõe de pouca informação, pode-se recorrer aos modelos 

estocásticos, que a partir de análise de regressão, são capazes de realizar o preenchimento 

de falhas. A análise de regressão busca identificar modelos de regressão que estabeleçam 
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matematicamente uma relação com o processo de interesse, o qual, quando operado, 

produzirá uma amostra maior do processo (Lanna, 1997 a). 

 

Outra situação comum de ocorrer é a inexistência de qualquer amostra do processo em 

análise. Para esses casos, existem as técnicas de regionalização estatística, que permitem 

a transferência de informações de amostras de processos ocorridos na mesma região 

(Lanna, 1997 a). 

 

Estudos de Regionalização 
 

Apesar da ciência hidrológica dispor de um grande número de métodos, nenhum é capaz de 

gerar séries históricas sem ter uma base concreta de registros, portanto, a qualidade dos 

resultados sofre pela deficiência de dados, forçando ao uso de métodos que utilizam 

informações grosseiras.  

 

O DNAEE (1985) utiliza o método da regionalização como forma de aproveitar os dados 

hidrológicos regionais na quantificação hídrica, por meio da estimativa das variáveis e/ou 

dos parâmetros hidrológicos, para locais sem dados. O objetivo da regionalização é o de 

obter o aumento das amostras pontuais, melhorando a estimativa das variáveis e verificar a 

consistência das séries hidrológicas. 

 

Fill (1987) define a regionalização hidrológica como qualquer processo de transferência de 

informações pluviométricas e fluviométricas para locais sem observações. As características 

como média, variância, máximos, mínimos, equações e parâmetros relacionados ao 

processo hidrológico, também, podem ser transferidas. Tradicionalmente, essa transferência 

é realizada por meio de interpolação linear, entre duas estações, uma a montante e, outra, a 

jusante, proporcionalmente as áreas de drenagem.  

 

A vantagem principal, que o DNAEE (1985) justifica para o uso de estudos de 

regionalização, é extrapolar ou interpolar os parâmetros regionais para locais onde não 

existam dados, aproveitando ao máximo as informações disponíveis. A qualidade dos 

resultados e a aplicabilidade dos métodos baseiam-se, fundamentalmente, nos dados 

históricos. A situação mais freqüente, na prática, é a necessidade de determinar vazões 

máximas, médias e mínimas ou suas características para locais desprovidos de dados. 

 

Segundo Tucci (1993), a regionalização pode ser elaborada a partir de: 
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- funções estatísticas de variáveis hidrológicas: curva de probabilidade de vazões 

máximas, médias ou mínimas; curva de probabilidade de precipitações máximas entre 

outras; 

- funções específicas que relacionam variáveis: curva de regularização, curva de 

infiltração, curva de permanência; 

- parâmetros de modelos hidrológicos: características do hidrograma unitário; parâmetros 

de outros modelos hidrológicos. 

 

Conforme o Manual Metodológico de Regionalização aplicado pelo DNAEE (1985), os 

trabalhos de regionalização das vazões mínimas, média de longo período e vazão máxima 

instantânea apresentam etapas comuns: análise dos dados básicos (seleção dos postos 

pluviométricos e fluviométricos e levantamento das características físicas da bacia), 

regressão e correlação das vazões (definir regiões homogêneas por meio de uma 

regressão de toda a região), análise da freqüência (definir a probabilidade de ocorrerem 

vazões), regiões homogêneas (comportamento semelhante na distribuição da freqüência e 

na correlação das vazões), estimativa da vazão e da variância e mapeamento de vazões 
específicas (visualização da distribuição espacial das vazões médias, máxima e mínima).  

 

Nessa introdução sobre o assunto, é importante destacar que todos os autores citados 

concordam que o melhor modelo a ser escolhido é aquele que o usuário tem maior 

familiaridade na sua operação. Os autores mencionados, também, lembram que nenhum 

programa de computador, por mais completo e perfeito que seja, pode substituir as 

observações de campo, reafirmando o apelo da ciência hidrológica para a expansão das 

redes de observação. 

 

4.2.1.4 - Formas de Representar Quantitativamente as Disponibilidades Hídricas  
 

Conforme já exposto, uma das dificuldades no processo de análise das solicitações de 

outorgas, reside no fato de que o conceito de volume outorgável pode ser avaliado de 

múltiplas formas, uma vez que a disponibilidade hídrica superficial varia de ano para ano e 

também intra anualmente. 

 

Usualmente, essa disponibilidade é estimada em termos probabilísticos, por meio de 

indicadores como a vazão média, a vazão mínima, a vazão que é igualada ou excedida 

durante certa percentagem de tempo (vazão de dada permanência), ou vazão regularizada, 

no caso da existência de barragens e lagos para regularização de vazões (ENGECORPS e 

SRH, 1998). 
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A escolha desses indicadores, para nortear os critérios de outorga, vai depender das 

características hidrológicas da região, uma vez que, nas regiões semi-áridas, a vazão 

mínima pode ser nula e, portanto, a vazão ou volume de referência para outorga mais 

indicado pode ser a vazão média, a vazão de dada permanência no tempo ou volume 

acumulado em açudes e reservatórios (ENGECORPS e SRH, 1998). 

 

Segundo Righetto (1998), a caracterização hidrológica das vazões de um curso d’água 

pressupõe uma análise de dados observados, como forma de quantificar as magnitudes das 

vazões mensais, máximas, mínimas, durações das cheias, durações dos períodos de 

estiagem, freqüências com que ocorrem as cheias, estiagem, etc. 

 

Nesse sentido, existem vários tipos de abordagens, sendo que a escolha da mais adequada 

depende dos objetivos, que podem ter caráter da engenharia hidráulica, da geografia física, 

de meio ambiente, de abastecimento de água, de desenvolvimento regional, etc. Para 

análise do objeto de interesse deste trabalho, outorga para uso de água, deve-se adotar a 

vazão representativa dos períodos caracterizados pela falta de precipitação e baixas vazões 

nos cursos d’água, ou seja, quantificar as menores vazões disponíveis a serem distribuídas 

entre os diversos usuários da bacia. 

 

Vazão mínima: as vazões mínimas são quantificadas pelo déficit relativo a uma vazão de 

referência, isto é, o período em que as vazões naturais forem menores que a de referência, 

representada pela ocorrência de um período de estiagem (Righetto,1998).  

 

O conhecimento das vazões mínimas é um dado importante na delimitação de projetos, 

como abastecimento de água, irrigação e energia elétrica. A ocorrência dessa vazão é 

caracterizada por dois fatores: duração e freqüência, sendo que a sua distribuição é utilizada 

para estudar a capacidade natural dos cursos d’água e a necessidade de regularização 

artificial (DNAEE, 1985). 

 

Vazão máxima: a vazão máxima é representada pelas vazões extremas com um 

determinado risco de ocorrência. Elas são úteis no dimensionamento de obras hidráulicas e 

no estabelecimento de áreas sujeitas à inundação. O conhecimento da variável vazão 

máxima instantânea permite definir e dimensionar as medidas necessárias para controle e 

atenuação das cheias em uma determinada área, na medida que ela possibilita a 

elaboração de projetos de obras hidráulicas (vertedores, diques, canais, pontes) (DNAEE, 

1985). 
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Vazão média: essa vazão permite caracterizar a capacidade da disponibilidade hídrica de 

uma bacia, seu potencial energético e outros (Campana et al., 1998). A vazão média de 

longo período é definida como a média das vazões médias diárias anuais, é o resultado da 

precipitação, das condições de evaporação, cobertura do solo e do tamanho da bacia. Essa 

vazão quantifica, preliminarmente, a água disponível para a bacia e é a máxima vazão 

possível de ser regularizada. 

 

A outorga de direito de uso da água está relacionada a um valor de vazão, que deverá ser 

adotado, como forma de determinar um limite superior de utilização dos recursos hídricos. 

Esse limite é responsável pela segurança de atendimento às demandas prioritárias 

(abastecimento público), garantir a vazão de preservação ecológica do curso d’água (vazão 

ecológica) e, ao mesmo tempo, assegurar o atendimento das vazões outorgadas 

(Silva,1997). 

 

A vazão ecológica refere-se a vazão que deve permanecer no canal do rio após as retiradas 

dos usos (McMahon, 1992). Essa vazão é necessária para assegurar a conservação e 

manutenção dos ecossistemas aquáticos. 

 

Lanna (1997a) apresenta duas grandes classes de critérios usados, basicamente, para 

auxiliar a tomada de decisão no processo de outorga dos direitos de uso da água, os quais 

serão apresentados a seguir. 
 

4.2.1.5 - Critério da Vazão de Referência 
 

Esse critério usa uma vazão de referência associada a um tipo de evento, como forma de 

indicar o limite superior de utilização das águas de um curso d’água. 

 
No Brasil, ocorre com muita freqüência a fixação de um valor de referência, que limita uma 

utilização suplementar do recurso, fixado por meio da vazão mínima média, com n dias 

consecutivos de duração e tempo de retorno de Tr anos (Qn,Tr). Geralmente, tem sido 

adotada a média das vazões de 7 dias consecutivos de estiagem com 10 anos de tempo de 

retorno – Q7,10. Um percentual dessa vazão é objeto da outorga e, supõe-se, que o restante 

seja a vazão ecológica, a ser mantida no leito do rio para proteção do ecossistema. Assim, 

quando emitida uma outorga por esse tipo de critério, ela limitará, severamente, a expansão 

dos sistemas de uso de água. Nesse caso, como o uso é limitado a uma fração da Q7,10, 

situação, que em média, poderá ocorrer nos 7 dias mais críticos de um ano, a cada 10 anos, 

no restante do tempo desse período poder-se-ia aumentar o suprimento de água, sem 

provocar desequilíbrios ao sistema.  
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Quando a vazão referencial está relacionada a uma situação crítica de disponibilidade de 

água, como a Q7,10, essa vazão indica o limite para o total dos volumes outorgados, inclusive 

a vazão ecológica. Como a outorga é, nesses casos, dirigida a condições de estiagem, 

apesar de obter maiores garantias de que não haverá falhas de atendimento às demandas, 

ela limita, severamente, a expansão dos sistemas de uso de água. Dessa forma, pode 

ocorrer que as vazões remanescentes sejam maiores que as vazões ecológicas estipuladas, 

em alguns períodos de tempo, criando uma impressão de desperdício de água. Devido a 

isso, as entidades responsáveis pela outorga estão sendo submetidas a pressões por parte 

dos usuários para revisá-las, um exemplo disso é o que tem acontecido no Oeste da Bahia, 

na bacia do rio Grande (Pereira, 1996). 

 

4.2.1.6 - Critério da Vazão Excedente aos Usuários Prioritários 
 
Esse critério adota um processo, por meio da criação de intervalos de tempo, que a 

demanda de maior prioridade será inicialmente suprida, e em seguida, atende-se, com a 

vazão excedente as outras demandas, segundo a hierarquia de prioridades de usos. Essa 

sistemática prosseguirá até o ponto em que a vazão seja esgotada, ou todas as demandas 

de usos supridas (Lanna, 1997a). 

 

A determinação do volume a ser distribuído entre os diversos usuários pode-se dar por 

várias formas, tendo por base: 

− projeções temporais de demandas - essa alternativa é indicada para atender às 

demandas de abastecimento, que são legalmente prioritárias. 

− um valor fixo, pelo menos sazonalmente - essa alternativa é indicada para estabelecer a 

vazão mínima para proteção do ambiente, ou a vazão ecológica; também, pode ser 

estabelecida para atender às demandas de irrigação, em regiões onde a carência de 

solos aptos restringe mais a expansão da agricultura, que a disponibilidade de água. 

− garantia de suprimento, por meio do estabelecimento de montantes de vazão, que 

podem ser supridos com níveis diferentes e decrescentes de garantia. 

− impactos econômicos, por meio do estabelecimento de uma sistemática de outorga 

visando à maximização de um índice de eficiência econômica. 

 

Essa alternativa não estabelece, como a vazão referencial, uma garantia específica de 

suprimento do outorgado. Para controle e deliberação do usuário, essa garantia deverá ser 

estimada pelo órgão gestor e informada no documento de outorga. Usos com menor 

prioridade poderão apresentar baixas garantias, podendo inviabilizar suas aplicações em 

bacias com uso intensivo da água. A efetivação, ou não, de novos usuários não interfere nos 

usuários com maior prioridade, já que a água estará reservada para estes. Sendo que, nas 
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situações de escassez, quando for necessária a liberação de água para os usuários de 

maior prioridade, os usuários com menor prioridade deverão restringir seus usos na seção 

fluvial e a montante desta (Lanna, 1997a).  

 

No entanto, existe o receio de que o critério da vazão excedente aos usos prioritários possa 

gerar problemas quando usos mais prioritários deslocarem da bacia aqueles com menor 

prioridade. Isso determinará a revogação dos termos iniciais da outorga o que, dependendo 

do seu tipo, concessão ou licença, poderá gerar demandas de indenização. Portanto, para 

estabelecer uma maior flexibilidade no gerenciamento quantitativo da água em uma bacia, 

esses critérios de outorga exigem em paralelo a fixação de regras claras, para orientação 

das partes envolvidas. Isso somente será viável na medida em que a sistemática de outorga 

for produto de um plano de bacia hidrográfica, onde os usos de água sejam compatibilizados 

no tempo e no espaço. 

 

Nessa linha de critério, Cordeiro Netto et al. (2000) apresentaram um modelo de outorga  

para a bacia do rio Preto, no Distrito Federal, no qual, após definido o valor da vazão de 

restrição, o volume de água restante pode ser objeto de autorizações para retirada, a partir 

de uma divisão desse volume em dois blocos: 

1. Q1: um módulo de vazão garantida para todo período do ano; 

2. Q2: um módulo de vazão garantida para, pelo menos, parte do período do ano, definido 

no início de cada período de plantio de cultura irrigada. 

 

O primeiro módulo seria dividido em duas partes com frações diferentes de volumes 

outorgáveis da Q1, tendo uma parte correspondente a uma “reserva de uso”, cuja outorga 

seria revisada anualmente, e a segunda parte constituiria um “volume destinado à irrigação”, 

sendo que o período de outorga deverá ser longo o suficiente para dar ao irrigante uma 

expectativa de retorno dos investimentos. No segundo módulo, os valores outorgáveis 

seriam variáveis anualmente, servindo ao irrigante para aumentar a dosagem de água ou 

área irrigada, e por períodos equivalentes às épocas de estiagens. 

 

A vazão de referência do primeiro módulo seria definida conforme o arcabouço legal 

inerente à bacia, enquanto no segundo módulo, a vazão de referência seria estimada a cada 

ano, por meio de modelos hidrológicos chuva-vazão, pelo comportamento da curva de 

depleção do nível dos aqüíferos ou pela quantidade de chuva precipitada nos meses 

anteriores. 
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4.2.1.7 - Experiências Estaduais com Critérios de Vazão e com a Definição dos 
Volumes para os Usos Insignificantes e de Preservação Ambiental 
 
O critério de volume ou vazão outorgável, também denominada de vazão de referência, 

adotados pelos estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Distrito Federal é a vazão 

de permanência com 90% de garantia (Q90%). Em São Paulo e Minas Gerais o critério 

adotado é a vazão média de sete dias consecutivos de estiagem com tempo de retorno de 

dez anos, Q7,10 (ENGECORPS e SRH, 1998). 

 

Os autores citados concordam que o método da vazão Q7,10 não parece ser muito 

apropriado para a outorga em regiões semi-áridas, uma vez que essa vazão de referência 

pode ser nula nessas regiões, sendo, para essas áreas, mais apropriada a aplicação do 

critério de risco admissível, que consiste em definir, durante cada período (mês, estação, 

ano), a vazão para outorga cuja garantia pode ser definida previamente.  

 

No caso de adoção da vazão para satisfação das necessidades ecológicas de preservação 

ambiental, o indicador utilizado varia substancialmente entre diferentes estados. Sendo que, 

na Bahia, esse valor é igual a 20% da Q90%, em Minas Gerais, o Instituto de Gestão das 

Águas Mineiro - IGAM adota o valor da vazão ecológica como 70% da Q7,10, enquanto em 

São Paulo, quando a soma das vazões outorgadas supera 50% da vazão outorgável, 

baseada na Q7,10, a bacia é considerada crítica, necessitando, portanto, de um atendimento 

especial. Contudo, verifica-se que as vazões ou volumes outorgáveis, deduzidas as 

necessidades ecológicas, oscilam entre 30% (MG) e 80% (BA) das vazões de referência. 

 

Conforme o Manual de Outorga (ENGECORPS e SRH, 1998), tendo em vista a dificuldade 

de estabelecer critérios para outorga em regiões com marcantes disparidades hidrológicas, 

mas por outro lado, a necessidade de dar continuidade ao processo de outorga em rios 

federais, enquanto o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos não estiver 

implementado, as seguintes orientações podem ser adotadas, preliminarmente, como 

critério básico nas análises de outorgas: 

− Volume ou vazão outorgável: vazão de permanência com 90% de garantia de 

atendimento - Q90%; 

− Vazão para satisfação das necessidades associadas a usos insignificantes e 

preservação ambiental: 50% da Q90%; 

− Vazão máxima captada por usuário: menor que 5% da Q90% 

 

A seguir, será apresentado, na Tabela 4.3, um resumo sobre os critérios de outorga 

adotados por algumas unidades da federação.  
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Tabela 4.3 – Critérios de outorga adotados por algumas unidades da federação 

 
UF DECRETO Critério de Vazão Somatório dos Volumes a serem Outorgados Vazão Remanescente 

Bahia nº 6.296 de 21 de 

março de 1997 

vazão de até 90% (noventa por cento) 

de permanência 

- 80% (oitenta por cento) da vazão de referência do manancial 

- 95% (noventa e cinco por cento)das vazões regularizadas com 90% (noventa 

por cento) de garantia, dos lagos naturais ou de barramentos implantados em 

mananciais intermitentes 

-Nos casos de abastecimento humano pode-se atingir até 95%(noventa e cinco 

por cento). 

20%(vinte por cento)  das 

vazões regularizadas deverá 

escoar para jusante 

Ceará nº 23.067 de 11 de 

fevereiro de 1994 

valor de referência será a descarga 

regularizada anual com garantia de 

90%. 

- não poderá exceder 9/10 (nove décimos) da vazão regularizada anual com 90% 

(noventa por cento) de garantia 

 

Distrito 

Federal 

Nº 21007 de 18 de 

fevereiro de 2000 

vazão de até 90% (noventa por cento) 

de permanência 

- 80% (oitenta por cento) da vazão de referência do manancial 

- Nos casos de abastecimento humano poder-se-á atingir até 95% (noventa e 

cinco por cento). 

a vazão remanescente de 20% 

(vinte por cento) das vazões 

regularizadas 

Minas 

Gerais 

Portaria nº 010/98 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) 

- 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 

fica garantido, a jusante de 

cada derivação, fluxos 

residuais mínimos equivalentes 

a 70% (setenta por cento) da 

Q7,10. 

 

Pernambuco nº 21.281 de 04 de 

fevereiro de 1999 

vazão de até 90% (noventa por cento) 

de permanência 

  

Rio Grande 

do Norte 

nº 13.283 de 22 de 

março de 1997 

valor de referência será a descarga 

regularizada anual com garantia de 

90% (noventa por cento) 

- não poderá exceder 9/10 (nove décimos) da vazão regularizada anual com 90% 

(noventa por cento) de garantia. 

 

 

Rio Grande 

do Sul 

nº 6296 de 21 

março de 1997 

vazão de até 90%(noventa por cento) 

de permanência 

- 80% (oitenta por cento) da vazão de referência do manancial; 

- 95% (noventa e cinco por cento) das vazões regularizadas com 90%(noventa 

por cento) de garantia, dos lagos naturais ou de barramentos implantados em 

mananciais intermitentes 

20%(vinte por cento)  das 

vazões regularizadas 

São Paulo Portaria DAEE nº 

39/86 

Lei nº 9034/94 

Q7,10 ( vazão mínima de sete dias de 

duração e dez anos de recorrência) 

Quando o somatório das vazões outorgadas for superior a 50% da Q7,100 a bacia 

será considerada em situação crítica 
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4.2.2 – Avaliação da Qualidade dos Recursos Hídricos 
 

A Resolução CONAMA nº 20/86 é o principal instrumento legal vigente na área de controle da 

poluição hídrica. Alguns autores, como von Sperling (1998), acreditam, no entanto, que essa 

legislação não conseguiu ser o elemento norteador do controle dos efluentes líquidos, devido, 

principalmente, aos baixos investimentos no setor, que possivelmente conseguiram, somente, 

acompanhar o crescimento vegetativo da população brasileira, ou seja, sem sanar a déficit 

sanitário existente.  

 

A formulação dos instrumentos legais, no que se refere ao aspecto qualidade de água, vem sendo 

tratada a partir da definição dos usos desejados para os cursos d’água, para os quais são 

previstos requisitos de qualidade, que devem ser mantidos ou alcançados. A Tabela 4.4 

apresenta, resumidamente, os requisitos de qualidade de água em função dos usos esperados. 
 

Tabela 4.4 – Requisitos de qualidade de água em função dos usos esperados 
 

Uso Geral Uso Específico Qualidade requerida 

Abastecimento humano  - Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 
- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 
- Adequada para serviços domésticos 
- Baixa agressividade e dureza 
- Esteticamente agradável 

Abastecimento industrial - Água incorporada ao produto 
 
 
 
- Água em contato com o produto 
 
- Água sem contato com o produto 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 
- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 
- Esteticamente agradável 
 
- Variável com o produto 
 
- Baixa agressividade e dureza 

Irrigação - Produtos ingeridos crus ou com casca 
(hortaliças) 

 
 
- Demais plantações 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 
- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 
- Salinidade não expressiva 
 
- Isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo e às 
plantações 

- Salinidade não expressiva  
Dessedentação de 
animais 

 - Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde dos 
animais 

- Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos animais 
Preservação da flora e 
da fauna 

 - Variável com os requisitos ambientais do que se deseja 
preservar 

Recreação e lazer - Contato primário (contato direto com o 
meio líquido)  

 
 
 
- Contato secundário (sem contato 
direto com o meio líquido) 

- Isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde 
- Isenta de organismos prejudiciais à saúde 
- Baixos teores de sólidos em suspensão e óleos  e 
graxas 

 
- Esteticamente agradável 

Geração de energia  - Usinas hidrelétricas 
 
- Usinas nucleares ou termelétricas 

- Baixa agressividade  
 
- Baixa dureza 

Transporte  - Baixa presença de material grosseiro que possa por em 
risco as embarcações 

Fonte: von Sperling (1996) 

 
Na Resolução CONAMA nº 20, de 1986, as águas do território brasileiro, águas doces (salinidade 

< 0,05%), salobras (salinidade entre 0,05 e 3%) e salinas (salinidade > 3%), foram classificadas 
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em nove classes de usos preponderantes: Classe Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3, Classe 

4, Classe 5, Classe 6, Classe 7 e Classe 8. A Tabela 4.5 apresenta, resumidamente, a 

classificação proposta pela Resolução nº 20 do CONAMA, com seus respectivos usos 

preponderantes.  

 

Tabela 4.5 – Classes de uso preponderante das águas (Resolução CONAMA / 86) 

 
Tipos e classes 

Doce Salina Salobra

 
Usos preponderantes 

 
E 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sem prévia ou com simples desinfecção X         

Após tratamento simplificado  X        

 

Abastecimento doméstico 

Após tratamento convencional   X X      

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas X         

Proteção às comunidades aquáticas  X X   X  X  

Harmonia paisagística     X  X  X 

Contato primário (natação, esqui aquático e mergulho)  X X   X  X  
Recreação 

Contato secundário       X  X 

Hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película 

 X        

Hortaliças e plantas frutíferas   X       
Irrigação 

Culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras    X      

Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana 

 X X   X  X  

Dessedentação de animais    X      

Em geral     X     
Navegação 

Comercial       X  X 

Usos menos exigentes     X     

Fonte Lanna (1997a) 

 

O estabelecimento do nível de qualidade, obedecendo à classificação das águas doces, salobras 

e salinas, com base nos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade), chama-se 

enquadramento dos corpos d’água em classes de usos preponderantes. 

 

O enquadramento dos corpos de água em classes de usos preponderantes é o resultado de um 

processo de planejamento, onde são estabelecidas as prioridades de uso das águas. Esse estudo 

deve observar, além do estado atual dos níveis de qualidade de água, os padrões que os cursos 

d’água deverão possuir para atender às necessidades da comunidade, ou seja, o enquadramento 

estabelece o nível de qualidade (classe) a ser alcançado ou mantido nos segmentos dos corpos 

d’água ao longo do tempo. Dessa forma, ficam estabelecidos os limites de lançamento de 

efluentes, os quais não poderão comprometer o nível de qualidade proposto para o corpo d’água 

(von Sperling, 1998). O enquadramento é um instrumento da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos importante para o planejamento e gerenciamento da água. 
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Apesar da importância da Resolução CONAMA N º 20 / 86, como um instrumento para tratar do 

aspecto da qualidade dos recursos hídricos, muitos autores concordam com a existência de 

algumas lacunas que vêm impedindo a efetiva aplicação desse instrumento como medida de 

controle da qualidade das águas, de acordo com von Sperling (1998), pode-se citar os seguintes 

fatores: 

- estrutura incipiente dos órgãos de controle ambiental; 

- indefinição das condições da vazão de referência (vazão mínima ou média) e de freqüência 

mínima de atendimento dos padrões; 

- indefinição da freqüência de amostragem associada aos diversos parâmetros para o 

monioramento de lançamentos de efluentes e de corpos receptores; 

- necessidade de elevadíssimas razões de diluição rio/efluente para o atendimento dos padrões 

dos corpos receptores no que diz respeito aos coliformes; 

- extenso elenco de análises, inviabilizando sua aplicação em algumas cidades; 

- valores de vários padrões aproximam-se dos limites de detectação dos testes laboratoriais, 

dificultando a interpretação dos resultados; 

- indefinição do tipo de amostra (simples, compostas ou médias amostrais de algum período) 

para atender aos padrões; 

- semelhança entre os padrões das substancias potencialmente prejudiciais para as Classes 1, 

2 e 3, implicando na possibilidade de uso dessas classes para abastecimento de água 

(Classe 1, após tratamento simplificado, classe 2 e 3, após tratamento convencional), sendo 

que os processos de tratamento simples e convencionais não são eficientes na remoção 

dessas substancias.  

 

Benetti e Bidone (1997), também, alertam para o enfoque dado na legislação brasileira de controle 

de qualidade da água na definição dos limites, muitas vezes, baseados nas condições ambientais 

de países bem diferentes do Brasil, podendo provocar avaliações equivocadas.  

 

4.2.2.1 – Consideração de Qualidade de Água no Suporte Metodológico 
 

Ao se analisar a questão da qualidade de água, a outorga terá influência diferenciada caso se 

trate de um parâmetro representativo de um elemento “conservativo” e não “conservativo” na 

água. 

 

No caso de um elemento conservativo, o respeito a um limite de concentração em um curso 

d’água se processaria, via outorga para lançamento de efluentes, numa análise de diluição. 
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Desse modo, um volume de água “virtual” seria retirado do rio para se garantir a outorga. Em 

realidade, esse volume “virtual” continuaria no rio para diluir a concentração do elemento 

“conservativo”. 

 

No caso de elemento não conservativo, o volume “virtual” de água poderia ser estimado a partir de 

modelagem matemática. Pode-se analisar esse procedimento, a partir, por exemplo, do caso do 

balanço de oxigênio. 

 

Em 1925, a partir de algumas simplificações como a consideração somente do efeito advectivo1 

do transporte de massa, escoamento permanente uniforme e a fase carbonácea do consumo de 

oxigênio na água, Streeter e Phelps apresentaram um dos primeiros modelos para simulação de 

qualidade de água em rios. Esse modelo simula o comportamento dos seguintes parâmetros: 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO e Oxigênio Dissolvido - OD. A DBO expressa a 

quantidade de oxigênio que a bacteria utiliza, durante um tempo t, para oxidar a matéria orgânica. 

 

4.2.2.2 – Outorga e Avaliação de Qualidade de Água 
 

Essa questão da qualidade de água vem sendo avaliada por alguns autores. Kelman (1997), por 

exemplo, apresentou uma metodologia de análise das solicitações de outorga dos direitos de uso 

de água que considera, integradamente, os aspectos de quantidade e de qualidade de água. O 

autor apresenta essa metodologia, considerando, primeiramente, o aspecto quantitativo e, em 

seguida, o qualitativo.  

 

Supondo que a disponibilidade hídrica quantitativa de um local, na beira do rio, a num certo 

intervalo de tempo ∆t (ano, mês, semana, ou dia), seja Q (t) e q*(t) o limite superior para o 

somatório de todos os usos. Sendo q(0,t) a quantidade de água necessária para satisfação das 

necessidades dos pequenos núcleos populacionais, derivações insignificantes e usos de 

preservação ambiental e q(i,t) a outorga do i-ésimo usuário para o intervalo ∆t. Como cada usuário 

se apropriará consumptivamente de um determinado volume do total outorgado a ele, conforme o 

tipo de seu uso, ter-se-á um coeficiente de utilização, representado por a (i). Esse coeficiente 

poderá assumir valores entre 0 e 1 (a(i) de uma hidrelétrica será 0, enquanto para um irrigante 

será próximo de 1). Então, tem-se: 

 

∑
=

≤
n

0i
)t(*q)t,i(q)i(a           (4.1) 

 

                                                           
1 Advecção é o nome dado ao transporte de um constituinte pelo campo de velocidades do meio fluido que o contém (Eiger, 1991) 
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Como de montante para jusante, a disponibilidade hídrica q* aumenta, devido a área de 

drenagem, dividindo-se os cursos d’água em trechos (K) torna-se possível derivar a 

correspondente curva de permanência e disponibilidade hídrica, qK*(t). Assim, essa 

disponibilidade hídrica será disputada pelos n usuários do trecho K, bem como pelos usuários de 

trechos a montante, seja M(K) o conjunto desses usuários, tem-se: 

 

K),t(*q)t,i(q)i(a
)K(Mi

K ∀≤∑
∈

         (4.2) 

 

Dessa forma, o autor explica que, a outorga não será concedida diante do contexto apenas do 

trecho onde o uso pretende se incluir, mas sim diante de todos os trechos a jusante, chama-se J(i) 

o conjunto desses trechos do rio. Assim, se em algum trecho K∈J(i) ocorrer uma situação de 

carência de água, o consumo do usuário i poderá ser racionado, mesmo que a captação não 

estiver situada no trecho K. 

 

O autor usa o enquadramento dos corpos d’água para fazer a ligação da gestão quantitativa com 

a gestão qualitativa. Admitindo-se, que, um usuário i, ao lançar uma quantidade de efluente h(i,t), 

com concentração de poluente igual a Cp (i,t), em um curso d’água, apropria-se de uma certa 

quantidade de água qp(i,t) para diluir esse efluente. Sendo cp* a concentração permitida do 

poluente, o usuário irá apropriar-se da quantidade de água para diluir cada poluente conforme: 

 

qp(i,t)=Cp(i,t)h(i,t)/Cp*          (4.3) 

 

Como cada poluente possui um tipo de comportamento (conservativo e não-conservativo), adota-

se um coeficiente de utilização ap,K(i), que dependerá do tipo de poluente p e da distância que o 

separa do trecho do rio K. Esse coeficiente pode ser estimado a partir do uso de modelo 

matemático de qualidade de água. 

 

Sendo q*(t) a disponibilidade hídrica para diluição de cada tipo de poluente menos todos os usos 

consumptivos em K e a montante de K, pode-se generalizar as equações, para uso quantitativo e 

qualitativo, em uma só: 

 

[ ] t,K,p),t(*q)t,i(q)i(a)t,i(q)i(a
)K(Mi

KpK,p ∀∀∀≤+∑
∈

     (4.4) 
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4.3 - FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO 
 

Essa fase do estudo apresenta uma reflexão acerca das ferramentas, atualmente disponíveis, 

com potencial para apoiarem às tomadas de decisão nos processos de outorga. O princípio e os 

componentes dos Sistemas de Apoio à Decisão – SAD’s nortearam essa análise. 

 

4.3.1 - Sistema de Suporte à Decisão – SSD 
 

Neste item, serão analisados os SAD’s e seus componentes, relacionando a potencialidade de 

aplicação desses instrumentos como ferramentas de apoio à decisão no processo de outorga. 

 

Freitas (1996) considera mal definidos ou semi-estruturados os problemas de planejamento de 

recursos hídricos, uma vez que a bacia hidrográfica configura um sistema notadamente dinâmico, 

interagindo continuamente e sendo complementado pelo conjunto de ações desenvolvido em seu 

meio, fato que dificulta sobremaneira a mensuração correta de todos os aspectos intervenientes 

do sistema.  

 

As demandas externas, sempre crescentes, influindo e modificando o comportamento dos 

sistemas naturais, agregam continuamente uma maior complexidade ao entendimento do 

funcionamento desses sistemas. Em uma bacia hidrográfica isso se dá, basicamente, pelo 

aumento do número de conflitos de uso, o que gera, necessariamente, um volume maior de 

informações a serem coletadas, bem como uma necessidade, também maior, por metodologias 

capazes de identificar adequadamente essas interações e acompanhar a dinâmica do sistema. A 

ordenação de um volume elevado de informações e a consideração conjunta das implicações 

decorrentes das ações empreendidas sobre o recurso água, são tarefas que, com o auxílio de 

ferramentas adequadas, ganharão muito em eficiência. 

 

Nesse sentido, os Sistemas de Apoio à Decisão – SAD’s se encaixam como alternativas para 

solucionar tais problemas. Isso é conseguido, basicamente, agrupando-se em um sistema de 

informações único e consistente, um conjunto de modelos capazes de interagir com um banco de 

dados e usar este como mecanismo de integração e comunicação entre os modelos (Freitas, 

1996). 

 

Porto e Azevedo (1997) acreditam que as tomadas de decisão a respeito de sistemas hídricos, 

que devem considerar os aspectos hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e sociais, os 

quais são mutáveis no tempo e estão associados à incertezas de difícil quantificação, devem ser 

fundamentadas por metodologias baseadas na intensa utilização de bases de dados e modelos 

matemáticos, além de apresentar facilidades de diálogo entre o usuário e o computador.  
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Braga et al. (1998) concordam com Freitas (1996) e com Porto e Azevedo (1997) ao considerarem 

que o aumento da complexidade dos problemas no gerenciamento dos recursos hídricos 

estimulou o recurso a modelos matemáticos como ferramentas para auxiliar as tomadas de 

decisões. Nesse sentido, criou-se uma necessidade, dentro do processo de planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos, de reunir, de forma integrada, os modelos, dados, rotinas de 

interpretação e estruturas para processar os dados de entrada, aplicar modelos e expor 

resultados, em formato fácil de serem interpretados.  

 

O conjunto de elementos que compõem as estruturas, mencionadas pelos autores acima citados, 

genericamente, são conhecidas por Sistemas de Apoio à Decisão – SAD’s. 

 

Os SAD’s representam um conceito recente na criação, adaptação e utilização de ferramentas 

computacionais para o gerenciamento de quaisquer recurso, dada a sua capacidade de 

proporcionar um suporte analítico e computacional em situações onde é necessário integrar 

julgamentos, experiência e discernimento quanto aos responsáveis pela decisão, por meio do 

recurso a um sistema interativo que proporciona ao usuário acesso fácil a modelos decisórios e 

dados. 

 

De acordo com Porto e Azevedo (1997), os SAD’s apresentam algumas características 

necessárias (desejáveis): 

- assessorar administradores no processo de tomada de decisão a respeito de problemas não 

estruturados ou semi-estruturados; 

- apoiar e aprimorar o julgamento humano e não tentar substituí-lo; 

- melhorar mais a eficácia da decisão do que sua eficiência, ou seja, priorizar a qualidade da 

decisão; 

- combinar o uso de modelos (ou técnicas analíticas) com funções de acesso aos dados; 

- enfatizar características de flexibilidade e adaptabilidade no processo de decisão; 

- enfatizar a facilidade de uso para os vários níveis de usuários. 

 

Para Porto e Azevedo (1997), o homem soluciona os problemas a partir de dois elementos 

essenciais: informações (caracterização das situações que requerem uma atuação) e uma 

concepção intelectual do problema (identificação das variáveis e das interações entre elas), esse 

componente é conhecido por modelos. Portanto, um SAD deve auxiliar o homem na utilização de 

informações e modelos.  
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4.3.1.1 – Exemplos de Experiências Internacionais com SAD’s 
 

Braga et al. (1998) realizou um levantamentos das experiências com SAD’s. Nesse trabalho é 

atribuído a Loucks e seus associados, da Universidade de Cornell (Estados Unidos) o pioneirismo 

no uso interativo de computação gráfica aplicada ao gerenciamento dos recursos, a partir do 

desenvolvimento de programas de uso amigável, orientado por menus que fornecem suporte à 

decisão no gerenciamento de problemas de recursos hídricos, como operação de reservatórios, 

controle de cheias e de qualidade de água, dentre outros, buscando acelerar o uso de modelos 

matemáticos, e tornar mais simples e rápida a interpretação dos resultados para os tomadores de 

decisão.  

 

O autor, também, cita Johnson, que em 1986 discutiu uma variedade de aplicação de sistemas de 

apoio à tomada de decisão nas áreas de abastecimento, sistema de alerta à inundação e 

operação de reservatórios dos sistemas dos rios Arkansas, Columbia e Baixo Colorado. No 

mesmo ano, Cunningham e Amend desenvolveram uma ferramenta de suporte de decisão 

baseada em modelo de simulação interativo, com a finalidade de treinar os operadores na 

definição de uma política operacional mais eficiente em um sistema complexo de reservatório.  

 

Como estudos mais recentes, o autor destacou Arnold e Sammons, que, em 1988, desenvolveram 

um sistema de suporte à decisão para gerenciar a qualidade de água do Estuário Tejo 

(Espanha/Portugal), e Savic e Simonovic (1991), que apresentaram a idéia de modelo de 

simulação interativo e desenvolveram um sistema de suporte à decisão inteligente para dar 

suporte à operação de reservatórios isolados. 

 

4.3.1.2 – Experiências Nacionais com SAD’s 
 

No Brasil, Azevedo et al. (1998) propuseram um sistema de suporte à decisão, bastante simples, 

para dar suporte à operação em tempo real do reservatório de Guarapiranga, em São Paulo. 

 

Ferraz (1996) desenvolveu um sistema de suporte à decisão para outorgar o direito de uso de 

água. Essa estrutura é constituída de um sistema especialista, como a estrutura gerenciadora de 

todo sistema, que prevê assistência na preparação dos dados e interface com diferentes 

programas executáveis, como o modelo matemático e um sistema de informações geográficas; 

um componente de banco de dados representado por um gerenciador de banco de dados, sendo 

o módulo responsável pela manipulação do cadastro dos usuários e armazenamento das 

informações do sistema; um componente de base de modelos, representado por um modelo 

matemático que simula os parâmetros a serem analisados posteriormente e; um componente de 
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exibição composto de um sistema de informações geográficas que facilita a compreensão das 

informações espacializadas.  

 

O sistema encontra-se implantado na bacia do rio Corumbataí, estado de São Paulo, funcionando 

experimentalmente, o qual já é considerado extremamente ágil e completo, devido à incorporação 

dos aspectos de legislação existentes e pela possibilidade de realizar análises em tempo real. 

 

4.3.2 - Base de dados de um SAD 
 

Um SAD é composto de três componentes principais: Base de Dados, Base de Modelos e Base 

de Conhecimento. 

 

A base de dados é responsável por reunir todas as informações inerentes ao problema e 

gerenciá-las de forma apropriada (importando ou exportando, agregando ou desagregando, 

recuperando, emitindo relatórios e outros), além de torná-la disponível, de forma adequada, aos 

outros componentes do sistema (Porto e Azevedo, 1997). 

 

Especificamente, para o instrumento de outorga de direito de uso de água, Ferraz e Braga Júnior 

(1998) definem a base de dados como um elemento constituído por um conjunto de dados 

(informações/atributos) e um gerenciador de dados que manipulará o cadastro dos usuários e 

armazenará as informações do sistema, renovando-as e modificando-as a cada solicitação ou 

renovação de outorga. 

 

Em síntese, tem-se na base de dados as informações necessárias para gerar, montar e usar os 

modelos. Os resultados oriundos dos modelos e técnicas de análise são colocados no banco de 

dados, tornando-os, então, acessíveis a outros procedimentos, o que é um passo decisivo para 

proporcionar a integração entre os modelos (Freitas, 1996). 

 

Dessa forma, a base de dados é importante ao suporte metodológico, na medida em que ela 

representa o inventário das informações (dados da área de estudo e dos usuários da água) e 

atributos necessários para apoiar o sistema em seus módulos de análises.  

 

4.3.3 - Base de Modelos  
 

A base de modelos é constituída por instrumentos conceituais (modelos) necessários à análise e a 

formulação das alternativas de solução do problema. A base de modelos interage com a base de 

dados, atribuindo aos componentes dessa base um significado adequado para seu uso e, 

eventualmente, ela tem a função de realimentação da base de dados (Porto e Azevedo, 1997). 
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Os modelos têm um grande potencial como ferramenta para a avaliação de impactos sobre o meio 

líquido, oriundos das atividades humanas no meio ambiente. Essa ferramenta é um componente 

do sistema de apoio à decisão importante para avaliar a manutenção dos padrões de qualidade e 

quantidade da água (Ferraz e Braga Júnior, 1998). 

 

Para Freitas (1996), uma bacia pode ser considerada como um sistema que recebe entradas do 

meio envolvente ou exterior, processa-as, gerando saídas. Utilizando a modelagem matemática, é 

possível simular os processos que ocorrem na bacia, quantificá-los e, até certo ponto, controlá-los, 

na medida do interesse e da necessidade. 

 

Modelo matemático é a forma de representar o comportamento de um sistema de interesse. No 

caso específico deste trabalho, trata-se da simulação dos processos hidrológicos e de qualidade 

de água, por meio de equações matemáticas (Freitas, 1996). 

 

4.3.4 - Bases de Conhecimento 
 

Essa estrutura é responsável pela incorporação de informações necessárias, geralmente, não 

passíveis de tratamento pelos módulos anteriores. Esses conhecimentos, comumente, referem-se 

à experiência de especialistas, conhecimento empíricos, disposições de normas e regulamentos. 

A partir da manipulação de um mecanismo de inferência de um conjunto de regras (do tipo Se, 

Então...), que representam uma parcela importante do conhecimento sobre o sistema, pode-se 

gerar conclusões lógicas e aumentar o conhecimento sobre o sistema. Essas ferramentas são 

conhecidas por Sistemas Especialistas (Porto e Azevedo, 1997). 

 

4.3.5 - Sistemas Especialistas  
 

Uma definição apropriada para os sistemas especialistas no campo dos recursos hídricos é dada 

por Simonovic (1993): “Um sistema especialista de recursos hídricos é uma aplicação 

computacional que auxilia na solução de complexos problemas de recursos hídricos pela 

incorporação de conhecimento multidisciplinar, princípios de sistemas de análise, intuição e 

julgamento”. 

 

A concepção geral dos sistemas especialistas é que eles são estruturas compostas de programas 

computacionais capazes de incorporar conhecimentos a respeito de uma determinada área de 

especialização, e para esse assunto realizar inferências, tirar conclusões e aconselhar nas 

resoluções do problema. 
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Ferraz e Braga Júnior (1998) descrevem um sistema especialista formado, geralmente, por três 

componentes principais, a base de conhecimento, o mecanismo de interferência e a interface com 

o usuário e um módulo acessório de explicação. Com essa estrutura, ele é capaz de gerenciar 

todo sistema de apoio à decisão, por meio de procedimentos coordenados preparando os dados e 

realizando a interface com outros programas executáveis. Nesse sistema gerenciador, onde se 

pode inserir todas as informações legais e institucionais, é possível viabilizar pesquisas no sentido 

de auxiliar a tomada de decisão. 

 

Braga Júnior et al. (1998) acreditam que o desenvolvimento de sistemas especialistas é cada vez 

mais justificado devido ao poder desses sistemas de preservar e disseminar o conhecimento e a 

experiência de um especialista, tornando-os disponíveis como um recurso para profissionais 

menos experientes.  

 

Nos últimos anos, tem crescido bastante a demanda por trabalhos e pesquisas sobre ferramentas 

computacionais em Inteligência Artificial que procuram capturar e simular o comportamento de 

especialistas humanos. No sentido de satisfazer e simplificar o atendimento a essas 

necessidades, atualmente, surgiram programas voltados à construção de sistemas especialistas 

denominados “shells”. Esses programas constituem sistemas semi-prontos, fornecendo uma 

linguagem baseada em regras, um mecanismo de inferência, uma interface com o usuário e, 

geralmente, facilidades explanatórias. Assim, o shell auxilia o usuário, que concentra sua atenção 

na construção da base de conhecimento dos sistemas, a qual deve ser implantada de acordo com 

a finalidade do sistema a ser produzido (Ferraz e Braga Júnior, 1998). 

 

O shell é uma ferramenta computacional que está fundamentada nas técnicas de Inteligência 

Artificial para geração automática de sistemas especialistas. Essa ferramenta, comumente, utiliza 

um modelo de representação do conhecimento baseado em regras de produção, tendo como 

objetivo principal simplificar o trabalho de implementação de sistemas especialistas por intermédio 

do uso de uma máquina de inferência compartilhada, da construção automática de telas e menus 

e da utilização de explicações sensíveis ao contexto da base de conhecimento modelada. Assim, 

o conhecimento humano é modelado por regras de produção, o que torna essas estruturas ideais 

para problemas em que uma determinada solução deva ser atingida, a partir de um conjunto de 

seleções, ou seja, o usuário responde a uma seqüência de menus e o sistema encarregar-se-á de 

fornecer respostas que se encaixem no quadro apontado pelo usuário (Laboratório de Inteligência 

Artificial / Universidade Federal do Ceará, 1999). 

 

O shell, como ferramenta de auxílio à construção de sistemas especialistas, permite o 

desenvolvimento modular de bases de conhecimento por meio de uma interface de manipulação e 

de utilitários criados para depuração. Dessa forma, pode-se proporcionar uma economia de tempo 
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para os desenvolvedores da base de conhecimento e, também, um melhor aproveitamento por 

parte do usuário final, ao permitir a inclusão de textos explicativos sobre as possíveis soluções 

encontradas pelo sistema. Além dessas facilidades, o shell oferece um ambiente de trabalho de 

forma a possibilitar tanto ao projetista do conhecimento, quanto ao usuário final, o uso de 

facilidades sem que seja necessário um conhecimento aprofundado de informática.  

 

O inconveniente, nesse caso, é que tanto o projetista quanto o usuário ficam condicionados às 

potencialidades estabelecidas pelo shell, o que pode limitar o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento do sistema a ser desenvolvido, daí a necessidade de se avaliar com muito 

cuidado a escolha do shell a ser usado. 

 

No sentido de exemplificar a utilização da tecnologia acima descrita, tem-se o estudo de Ferraz 

(1996), apresentado no item 4.3.1.1. O referido estudo é um exemplo de aplicação prática, 

realizada no âmbito do estado de São Paulo. 

  

Ferraz (1996), em seu trabalho “Modelo Decisório para a Outorga de Direito ao Uso da Água no 

Estado de São Paulo”, desenvolveu uma arquitetura para o gerenciamento da outorga de direito 

de uso da água fundamentada por um Sistema de Apoio à Decisão – SAD, composto por um 

Banco de Dados, uma Base de Modelos, um Componente de Exibição e um Sistema Especialista, 

que é o sistema gerenciador do SAD. No desenvolvimento do sistema especialista citado, a autora 

optou por usar um Shell, denominado VP – Expert, versão educacional, devido às vantagens já 

mencionadas que essas ferramentas oferecem.  

 

Um exemplo brasileiro desse tipo de ferramenta é o Expert SINTA, que é um shell implementado 

na linguagem de programação orientada a objetos Borland Delphi (Leão, 2000), que oferece um 

suporte visual de fácil operação. O Expert SINTA é uma ferramenta computacional que utiliza 

técnicas de Inteligência Artificial para geração automática de sistemas especialistas (Laboratório 

de Inteligência Artificial / Universidade Federal do Ceará, 1999). 

 

Os sistemas especialistas (SE), gerados no Expert SINTA, são compostos pelas seguintes 

arquiteturas: 

- base de conhecimentos representa a informação (fatos e regras) que um especialista utiliza, 

representada computacionalmente;  

- editor de bases é o meio pelo qual o shell permite a implementação das bases desejadas;  

- máquina de inferência é a parte do SE responsável pelas deduções sobre a base de 

conhecimentos;  

- banco de dados global são as evidências apontadas pelo usuário do sistema especialista 

durante uma consulta. 
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4.3.6 - Módulo de Diálogo 
 

Essa estrutura permite a comunicação entre usuário e computador, devendo ser capaz de receber 

instruções, consultas e informações do usuário, para, então, produzir respostas (gráficos, mapas, 

tabelas, mensagens, etc) da forma a mais apropriada possível.  

 

4.4 – BASES PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SUPORTE DE APOIO À DESIÇÃO 
 

Conforme os estudos apresentados, verifica-se a existência de fundamentos teóricos suficientes 

para o desenvolvimento do estudo proposto por este trabalho. 

 

A abordagem dada ao tema gestão das águas evidencia a variada extensão do instrumento de 

outorga, o qual deve permear várias dimensões, entre elas a política, social, hidrológica e 

ecológica. 

 

O estudo dos modelos e métodos de representação dos sistemas hídricos alertou para o contexto 

de limitações que caracteriza a componente principal da atividade de gestão das águas, ou seja, a 

das informações hidrológicas, que muitas vezes inexistem ou têm uma qualidade ou quantidade 

insuficiente. Nessa parte do estudo, também, avaliaram-se a teoria e as experiências com 

métodos e critérios de alocação de água, fundamentais para definir o módulo de simulação do 

balanço hídrico, para compor o suporte metodológico. 

 

Por último, conheceram-se as ferramentas de apoio à decisão, que podem ser representadas 

pelas bases de dados, de modelos e de conhecimentos, pelo sistema especialista e pelo módulo 

de diálogo. A análise dessas estruturas levou ao entendimento da importância de cada um desses 

componentes na constituição de sistemas de apoio à decisão, especialmente, sobre temas, como 

a outorga, que tem interfaces com várias áreas do conhecimento, exigindo, assim, um conjunto de 

procedimentos mais completo, englobando rotinas de análise e uma dinâmica contínua de 

entradas / buscas /atualizações de dados (base de conhecimento), uma estrutura de 

armazenamento de dados (base de dados), um mecanismo de diálogo homem – computador 

(módulo de diálogo), funções de avaliações (modelos matemáticos) e, coordenando todas essas 

atividades, uma estrutura gerenciadora (sistema especialista). 
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5 – DESENVOLVIMENTO DO SUPORTE METODOLÓGICO 
 

Conforme a metodologia empregada no desenvolvimento desse estudo, que se iniciou com o 

estudo das Ferramentas de Apoio à Decisão, dos Instrumentos e Práticas de Gestão dos 

Recursos Hídricos e dos Métodos de Representação dos Processos de Ocorrência, Uso e 

Aproveitamento da Água, foram identificadas as premissas, de âmbito geral, de uma ferramenta 

de apoio a decisão no processo de outorga e alguns aspectos particulares, julgados pertinentes 

ao aperfeiçoamento dessas decisões.  

 

Essas premissas são representadas pelo estabelecimento dos critérios legais, administrativos e 

institucionais de alocação de água; pelos métodos de avaliação do balanço hídrico; pelos critérios 

hidrológicos de alocação de água e pela estrutura gerencial do suporte metodológico. A partir da 

definição desses fundamentos, iniciou-se o desenvolvimento da concepção e da formulação do 

suporte metodológico, conforme será apresentado a seguir. 

 

A impossibilidade de desenvolver um modelo de apoio à decisão no processo de outorga, 

contemplando todos os aspectos pertinentes ao tema identificados, levou ao desenvolvimento de 

uma estrutura básica, capaz de gerar uma indicação quanto deferir ou não uma solicitação de 

direito de uso de água, entrelaçada pela indicação de alguns componentes de auxílio à otimização 

do modelo que podem ser implementados. 

 

No desenvolvimento deste estudo, entendeu-se por componentes de auxílio as estruturas que 

permitem uma contínua evolução do modelo. Nesse sentido, questões identificadas, de âmbito 

mais específico, como rotinas responsáveis por mudanças de critérios de alocação de água, 

remanejamento de volumes de água outorgados, consideração de diferentes níveis de garantia, 

subdivisão das seções de análise, aumento da área do sistema hídrico, junção de dois ou mais 

sistemas hídricos, bem como a comunicação com outros programas foram consideradas na 

formulação do suporte. 

 

Essas reflexões e julgamentos geraram a concepção de uma estrutura composta por três módulos 

principais (Módulo I – Caracterização Geral do Sistema, Módulo II – Balanço Hídrico e Módulo III – 

Controle de Outorgas), os quais constituem o suporte metodológico proposto, integrada a outras 

possíveis estruturas complementares de auxílio à evolução das análises e subrotinas de 

avaliação, além do estabelecimento de caminhos de comunicação para trocas de dados com 

outros programas, como um gerenciador de banco de dados e modelos hidrológicos (conforme 

Figura 5.1). 
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Figura 5.1 – Contexto que envolveu a concepção do suporte metodológico proposto 
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Assim, definidos os módulos principais, partiu-se para a etapa de desenvolvimento dos mesmos, 

de acordo com as atividades de formulação, apresentada a seguir. 

 

A formulação do suporte metodológico foi segmentada em três módulos, Figura 5.2, denominados: 

Módulo I - Caracterização Geral do Sistema  

Módulo II - Análise do Balanço Hídrico 

Módulo III - Arquivo de Informações dos Sistemas e dos Usuários  

 

Esses módulos são utilizados em momentos diferentes pelo usuário do suporte. O Módulo 1 é 

usado quando se busca definir quais os critérios a serem adotados para se iniciar um 

procedimento de outorga em determinado rio e se a base de dados existente permite iniciar esse 

processo. 

 

A resposta dada ao usuário por esse Módulo indicará ou uma passagem para o Módulo 2, com 

sugestão de critérios para outorga, ou a necessidade de se efetuarem estudos ou levantamentos 

complementares antes de iniciar um processo estruturado de outorgas. 

 

Iniciando o Módulo 2, o usuário passa a definir o seu próprio sistema. No Módulo 2, cada rio 

analisado terá seu sistema específico de base de dados (Módulo 3), podendo evoluir ao longo do 

tempo com novas informações e novas definições de representação do sistema (redefinição de 

vazões de referência, novas segmentações, etc.). Uma vez no Módulo 2, o usuário não voltará 

mais ao módulo 1 para aquele rio. 

 

O primeiro módulo é responsável pela indicação de critérios de alocação de água adequados à 

avaliação do balanço hídrico, a partir da consideração de alguns aspectos mais representativos 

das características relevantes ao processo de outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Os 

três aspectos selecionados para consolidar essa atividade foram: domínio do rio (federal ou 

estadual); riscos de ocorrência de conflitos (pouco ou significativo) e adequabilidade dos dados 

hidrológicos disponíveis (adequados ou inadequados). A combinação desses aspectos resultou 

em 8 (oito) categorias, denominadas de situações-tipo. Para cada situação-tipo, foram 

identificadas algumas metodologias, julgadas apropriadas para avaliar suas disponibilidades 

hídricas.  

 

O funcionamento desse módulo inicia-se com o fornecimento de informações referentes aos três 

aspectos apresentados anteriormente, cuja análise permite classificar o sistema em uma 

stituação-tipo.  
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O segundo módulo é a parte essencial de um suporte metodológico que se propõe a apoiar as 

tomadas de decisão das solicitações dos direitos de uso de água. Nele, estão contidos todos os 

procedimentos responsáveis pela análise do balanço hídrico, ou seja, pelas avaliações das 

disponibilidades do recurso água versus as demandas pelo seu uso, tanto em termos de 

quantidade como em qualidade. 

 

A análise do balanço hídrico inicia-se pela avaliação das disponibilidades hídricas para todas as 

seções que compõem o sistema em análise. Em seguida, parte-se para o cálculo do volume que 

realmente seria consumido durante o processo de desenvolvimento da atividade, sendo que para 

os usos que produzem efeitos na qualidade das águas, será calculado o volume de água 

necessário para manter os padrões de qualidade determinados para aquele corpo d’água.  

 

Os aspectos referentes à quantidade e à qualidade da água, junto com os condicionantes legais 

relativos ao sistema em análise, estão integradamente observados nas equações selecionadas 

para avaliar as vazões de consumo, com as quais se realiza a análise do balanço hídrico. 

 

Calculados os volumes disponíveis e os demandados, parte-se para a análise do balanço hídrico 

propriamente dita, sendo que o programa concluirá sua análise sugerindo um parecer favorável à 

outorga quando o balanço for positivo e nos casos contrários, o programa recomendará o não 

atendimento ao uso solicitado. Para o último resultado, o programa prevê uma procura por usos, 

devidamente outorgados, menos prioritários que o uso solicitado, como forma de indicar caminhos 

para se estabelecer algum tipo de negociação entre usuários e tomadores de decisão. Nesses 

casos, o candidato a usuário, também, poderá optar por testar outros valores de vazão até 

encontrar um que supra simultaneamente tanto os seus interesses quanto dos atuais usuários. 

 

O último módulo é constituído por bases programadas para registrar os sistemas analisados com 

seus respectivos usos outorgados, de forma acessível a serem manipulados durante outras 

consultas. Essas informações foram divididas em dois grupos: o registro do sistema e o registro 

dos usuários.  

 

A seguir, será descrito todo procedimento de concepção e formulação de cada módulo que 

compõe o suporte metodológico proposto. 
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Figura 5.2 – Módulos que compõem o suporte metodológico
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5.1 - MÓDULO I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA  
 

A estrutura deste primeiro módulo é responsável por receber dados gerais do sistema que 

será analisado e tratá-los, de forma a permitir que o suporte metodológico reconheça essas 

informações, gerando uma primeira concepção a respeito das características do sistema. 

Essa análise prévia é importante, principalmente, para sistemas que não dispõem de 

instrumentos legais, institucionais e administrativos que regulamentam o instrumento de 

outorga.  

 

A atividade de exame das características do sistema foi direcionada para enfocar o 

conhecimento de três aspectos prioritários, os quais serão discutidos a seguir. 

 

5.1.1 - Domínio do rio  
 

Conforme apresentado no capítulo 2, item Aspectos Legais de Gestão dos Recursos 

Hídricos e Direito de Uso de Água, o aspecto domínio do rio esta tratado na Constituição 

Federal de 1988. O Artigo 20 desse instrumento legal dispõe sobre o estabelecimento dos 

bens de domínio público, são eles: 

 

– os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, as águas que 

banhem mais de um Estado, as que servem de limites com outros países, as que se 

estendem ao território estrangeiro ou dele provenha, bem como os terrenos marginais e as 

praias fluviais; 

– as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as 

ilhas oceânicas e as costeiras; 

– os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

– o mar territorial; 

– os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

– os potenciais de energia hidráulica; 

– as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

– as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 

Quanto aos bens de domínio do estado, esses são definidos pelo Art. 26º como as águas 

superficiais ou subterrâneas, fluentes emergentes, e em depósito, não pertencentes à 

União. 
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A partir dessa fundamentação legal, conceberam-se questões gerais, que procuraram 

englobar os aspectos importantes a serem considerados na caracterização  do domínio de 

um curso d’água, de modo a permitir ao suporte metodológico concluir sobre o domínio das 

águas em análises. São seis questões , para as quais é admitida uma única resposta, de 

tipo sim ou não, ou seja, eles são univalorados: 

1 - O curso d’água banha mais de um estado? 

2 - O curso d’água estende-se a territórios estrangeiros ou deles provém? 

3 - O curso d’água faz limite com outros países? 

4 - O curso d’água localiza-se em terras de domínio da União? 

5 - O curso d’água localiza-se em terras tradicionalmente ocupadas por índios? 

6 - O curso d’água apresenta potencial de energia hidráulica? 

 

Assim, quando o usuário responder a essas questões, de acordo com a contextualização 

atual do sistema que se pretende analisar, uma resposta positiva, para qualquer uma das 

questões, será suficiente para que se possa concluir que o domínio da água é da União 

(para o caso das questões de 1 a 4) ou que a União tem que se manifestar sobre a 

utilização da água (questão 5 e 6). No caso de todas as respostas serem negativas, 

concluir-se-á tratar-se de águas de domínio estadual, cuja utilização não depende de 

anuência da União. 

5.1.2 - Risco de ocorrência de conflitos 
 

A contemplação do aspecto risco de ocorrência de conflitos se deve ao interesse de abordar 

a problemática atual do contexto de evolução econômica e demográfica, com conseqüente 

incremento da taxa de urbanização e da exploração dos recursos naturais, contracenando 

com as limitadas disponibilidades hídricas. 

 

Sabendo que o desenvolvimento econômico e a urbanização se encontram em processo de 

intensificação, e por conseguinte multiplicam as atividades do homem, originando um 

aumento progressivo das demandas pelo uso da água e, por outro lado a potencialidade dos 

recursos hídricos permanecendo a mesma, entendeu-se ser importante considerar os 

diversos setores da economia e da urbanização no planejamento dos aproveitamentos dos 

recursos hídricos. Essas questões foram consideradas nesse suporte metodológico por 

meio da inclusão do aspecto risco de ocorrência de conflitos entre usos, uma vez que essas 

informações podem revelar fatores limitantes dos sistemas de aproveitamento dos recursos 

hídricos, indicando a necessidade de se restringirem as alocações desse recurso. 
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Abordando os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que definem a água 

como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, cujo uso deve ser 

assegurado, tanto à atual, quanto às futuras gerações, e, associando essas diretrizes às 

estimativas de evolução demográfica, torna-se evidente o crescimento da demanda pelo uso 

da água, gerando o risco do recurso tornar-se escasso. 

 

Portanto, definiu-se pela possibilidade de uma existência constante do risco de ocorrência 

de conflito entre usos ou usuários, ainda que seja entre usuários atuais e futuros, uma vez 

que se desconhecem quais serão os padrões, em termos qualitativos e quantitativos, das 

demandas futuras. 

 

O arranjo final dado ao suporte metodológico para representar o aspecto risco de ocorrência 

de conflitos entre usos contou com a seleção de indicadores representantes dos grandes 

setores de desenvolvimento das atividades econômicas, além de registros que retratem 

alguma problemática relevante sobre o assunto.  

 

Os indicadores de desenvolvimento das atividades econômicas selecionados foram: 

potencial para desenvolvimento ou intensificação de atividades agropecuárias e industriais, 

alta densidade demográfica e potencial para energia hidráulica.  

 

Assim, a sistematização da análise do aspecto risco de ocorrência de conflitos entre usos 

contou com indicadores das atividades econômicas e do processo de urbanização, bem 

como informações diretas de ocorrência de conflitos. A análise desse aspecto fundamenta-

se nas informações fornecidas pelos usuários, de acordo com a ordem de questões 

apresentadas a seguir: 

 

1 – Existe algum tipo de registro de ocorrência de conflito entre usos ou usuários de água? 

2 – O sistema em análise apresenta um alto potencial para desenvolvimento ou 

intensificação de atividades agropecuárias? 

3 - O sistema em análise apresenta um alto potencial para desenvolvimento ou 

intensificação de atividades industriais? 

4 – A densidade demográfica e o nível de urbanização no sistema podem ser considerados 

altos? 

5 – O curso d’água constitui-se em um potencial de energia hidráulica? 

 

Assim, a resposta positiva para a primeira pergunta é suficiente para se concluir que o 

sistema em análise apresenta um risco significativo de ocorrência de conflitos entre usos. 
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Caso contrário, ele fará as próximas perguntas, até receber “sim” para duas questões, para, 

então, apresentar a mesma conclusão da primeira situação.  

 

O suporte indicará que o sistema em análise apresenta risco pouco significativo de 

ocorrência de conflito quando o usuário responder negativamente todas as questões ou 

quando responder apenas um “sim”, que não seja o da primeira questão. 

 

5.1.3 - Adequabilidade dos dados hidrológicos  
 

A consideração do aspecto hidrológico é prioritária nas tomadas de decisões do setor de 

recursos hídricos. Infelizmente, o Brasil é caracterizado, principalmente em algumas regiões, 

pela carência de dados hidrológicos, fato esse, responsável por grandes incertezas no 

processo de avaliação das disponibilidades hídricas. 

 

Para as bacias que dispõem de uma rede de observação de informações hidrológicas, com 

dados confiáveis e de longa duração, pode-se conhecer o regime de suas vazões 

(potencialidades), sem necessidade de estudos hidrológicos mais extensos. Para 

compensar a deficiência de áreas que não contam com uma cobertura adequada dessas 

estações, existem alguns modelos hidrológicos disponíveis e bastante usados.  

Conforme já exposto, o suporte metodológico proposto neste trabalho não engloba o estudo 

de técnicas de obtenção ou tratamento dos dados hidrológicos, ou seja, o usuário desse 

suporte deverá possuir, de antemão, os dados referenciais de vazão no formato adequado 

para realizar a consulta no suporte metodológico. Nesse sentido, buscou-se identificar 

situações mais comuns de disponibilidade de dados hidrológicos, para apontar em quais 

dessas situações o suporte metodológico está programado para prosseguir a avaliação. 

Nesses casos, os dados foram denominados como adequados. Quando os dados 

hidrológicos não forem suficientes para continuar a consulta, serão denominados de 

inadequados. Para essa última situação, a consulta será encerrada recomendando-se ao 

usuário que retorne, para reiniciar a consulta, logo que possuir dados ou estudos 

hidrológicos considerados adequados ao suporte metodológico. 

 

Para Tucci (1997), a escassez dos dados hidrológicos está associada a dois fatores básicos: 

a disponibilidade temporal e a espacial dessas informações. Muitos postos com poucos 

anos não retratam, necessariamente, uma amostra representativa de muitos anos. Assim, o 

autor, ao definir os critérios de análise para seleção de dados hidrológicos, indica séries 

com, no mínimo, 5 (cinco) anos de dados. Tucci (1997) explica esse limite inferior como não 
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sendo suficiente para um estudo estatístico, mas considerando que outros postos possuem 

séries longas é possível que estes dados agreguem informações da região. Para os casos 

específicos de curva de permanência e regularização, esse limite de anos não seria 

suficiente, com exceção das séries que, mesmo com poucos anos, englobam o período 

crítico regional. 

 

O Guia da DNAEE (1985) define, como critérios básicos para uma triagem preliminar das 

estações, postos com, no mínimo, 5 (cinco) anos completos de dados disponíveis. O 

DNAEE aplicou esse critério na seleção dos postos que fizeram parte de seu estudo 

Regionalização de Vazões do Alto Paraguai (1984). No mesmo estudo, na seleção dos 

dados pluviométricos, além do critério de localização, adotou-se um limite mínimo de 10 

(dez) anos de registro.  

 

Existem outros autores, citados em ANEEL (1985), que recomendam períodos maiores de 

observação dos dados hidrológicos, sugerindo pelo menos 15 (quinze) anos de dados de 

escoamento para analisar a freqüência de vazões mínimas. Devido à realidade deficiente de 

longos períodos de observação das informações hidrológicas do Brasil, a aplicação desse 

critério poderia inviabilizar alguns estudos brasileiros de potencialidades hídricas. 

 

A seguir, são apresentadas as 5 (cinco) situações de disponibilidade de dados definidas, 

bem como suas respectivas classificações, quanto à adequabilidade ou não ao suporte 

metodológico.  

 

Tabela 5.1 – Situações de disponibilidade de dados hidrológicos 

 

Situações definidas de disponibilidade de dados 
  

dequabilidade dos dados 
hidrológicos 

1 - Informações fluviométricas nas seções do sistema com, no 

mínimo, 7 (sete) anos de séries de dados  

Adequada 

2 - Séries de dados fluviométricos de menos de 7 (sete) anos Inadequada 

3 - Inexistência de informações fluviométricas, com séries no 

mínimo de 10 (dez) anos de dados pluviométricos   

Inadequada 

4 - Inexistência de informações fluviométricas, com séries de 

dados pluviométricos com menos de 10 (dez) anos de 

informação 

Inadequada 

5 - Nenhum tipo de informação hidrológica Inadequada 
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O período de 7 (sete) anos de disponibilidade de dados fluviométricos é arbitrário, mas foi 

considerado como adequado às consultas no suporte metodológico, devido à sua 

possibilidade de permitir gerar valores referenciais de vazão, após estudos adequados de 

análise estatística, para boa parte dos sistemas naturais. A adoção desse critério deve-se à 

análise de estudos de alguns autores, como Campana et al. (1998) que adotaram como 

critério principal, para a seleção de estações fluviométricas, um período mínimo de 7 (sete) 

anos de dados hidrológicos completos. Para os autores, esse período de dados permite uma 

análise mais realística das informações. 

 

Para as situações classificadas como disponibilidade de dados adequada, o suporte 

metodológico indicará a obtenção de maiores informações quanto ao processo de aquisição 

desses dados, de forma a fundamentar a etapa seguinte da consulta, responsável pela 

indicação do critério de vazão, aqui denominado como vazão referencial, adequado para 

realizar o balanço hídrico do sistema. 

 

A informação primordial para conhecer a origem dos dados hidrológicos refere-se à forma 

direta ou indireta de aquisição desses dados. De modo a simplificar o uso desses conceitos 

pelo suporte metodológico, definiu-se, como dados diretos, aqueles que foram medidos no 

local, enquanto os dados gerados ou tratados, por meio de modelos hidrológicos, foram 

considerados como dados indiretos. 

 

Assim, quando o usuário informar que seus dados tiveram origem de forma direta o suporte 

metodológico associará para esses casos critérios de vazão não tão rígidos devido à 

confiabilidade permitida por esses tipos de dados. Ao contrário desses, os dados indiretos 

não oferecem grandes certezas de reprodução do comportamento hidrológico, então, o 

suporte metodológico foi programado com uma tendência a indicar critérios mais rígidos, 

principalmente, quando o sistema em questão for composto por cursos d’água de regime 

intermitente. A definição dos critérios de vazão indicados pelo suporte será melhor 

justificada no tópico específico que conclui a análise dos aspectos que caracterizam o 

sistema. 

 

O restante das situações (situação 2, 3, 4 e 5) foram classificadas como disponibilidade de 

dados hidrológicos inadequada ao suporte metodológico, por não se constituírem em dados 

que podem caracterizar as vazões de referência, que devem ser informadas como dados de 

entrada no suporte metodológico. Na ocorrência dessas situações, encerrar-se-á 

automaticamente a consulta ao suporte metodológico, após uma indicação de técnicas para 
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tratar os dados de forma a torná-los adequados. No caso de um pleito de outorga, poder-se-

á pensar em autorizações provisórias de uso de água, renováveis anualmente, por exemplo. 

 

Nos casos em que a disponibilidade de dados for inadequada, sabe-se que a melhor forma 

de tratar os dados sempre será medindo-os. As indicações que seguem são recomendadas 

para ocasiões em que esperar a medição de tais dados acarretaria em prejuízos sócio-

econômicos ou retardaria o processo de implementação de um sistema de gestão das 

águas, podendo contribuir com o estabelecimento de conflitos entre usos. 

 

Tabela 5.2 – Indicações de tratamento de dados hidrológicos considerados inadequados 

 

Situação O que fazer para tornar os 
dados adequados 

Indicações de como fazer 

2 Estender séries Modelos Estocásticos  

Modelos Determinísticos  

3 Gerar dados de vazão Modelos Estocásticos (tipo PROHD) 

Modelos Determinísticos (tipo SMAP, IPH II)

4 Estender séries Modelos Estocásticos (tipo PROHD) 

5 Gerar séries sintéticas Modelos Estocásticos / Regionalização  

 

Quando se dispõe de dados fluviométricos considerados insuficientes (situação 2), o usuário 

deverá estender essas séries para tornar seus dados adequados. Para essa tarefa, a 

literatura apresenta algumas técnicas possíveis, entre elas existem os modelos estocásticos, 

que utilizam equações de regressão, como o PROHD e, modelos determinísticos empíricos, 

conceituais ou físicos.  

 

Caso seja necessário gerar dados de vazão a partir de dados de precipitação (situação 3), 

pode-se recorrer, também, aos modelos hidrológicos em que a chuva é variável 

independente, como os modelos estocásticos e os modelos determinísticos, como o SMAP, 

IPH II, entre outros. 

 

Para locais que não dispõem de dados de vazão e os dados de precipitação são 

insuficientes (situação 4), pode-se estender as séries de precipitação, para, em seguida, 

poder gerar dados de vazão. 
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Entre as situações inadequadas, existe uma mais crítica, aquela que não dispõe de nenhum 

tipo de dado fluvial ou pluvial (situação 5), nesse caso pode-se gerar séries sintéticas de 

dados.  

 

O processamento desse aspecto pelo suporte metodológico consistiu na programação de 

perguntas diretas ao usuário sobre a disponibilidade de dados fluviométricos, com pelo 

menos 7 (sete) anos de informação. Conforme a resposta, o suporte metodológico indicará a 

disponibilidade de dados como adequada, para as respostas positivas e, inadequada se a 

resposta for negativa. 

 

Para essa última situação, o suporte metodológico não está programado para dar 

continuidade à análise, sendo automaticamente encerrada a consulta por meio de uma 

mensagem que apresenta indicações, a título de sugestão, de algumas técnicas para 

adequar esses dados à estrutura de funcionamento do suporte metodológico, conforme 

Tabela 5.2. 

 

Enquanto, para as situações de disponibilidade de dados adequada, o suporte metodológico 

está programado para prosseguir a consulta, iniciando pela etapa responsável por indicar os 

critérios de vazão para a análise das solicitações de outorga. Nesse sentido, torna-se 

necessário ao suporte metodológico conhecer mais sobre a origem desses dados, definidas 

como direta, quando medida no campo e, indireta, quando geradas ou tratadas por meio de 

modelos determinísticos ou estocásticos. Essas informações permitem associar um grau de 

confiabilidade aos dados, refletindo na indicação de critérios mais apropriados às avaliações 

da disponibilidade hídrica. 

 

5.1.4 - Definição das Situações-tipo  
 

Prosseguindo a análise dos três aspectos que caracterizam o sistema ( domínio do rio, risco 

de ocorrência de conflitos e adequabilidade dos dados hidrológicos), para os quais, 

conforme já apresentado, existem duas alternativas previstas de classificação que, 

combinadas às possíveis respostas dos outros dois aspectos, geram 8 (oito) situações-tipo 

de classificação dos sistemas, constituindo, dessa forma, o produto final do primeiro módulo 

do suporte, o de Caracterização Geral do Sistema. 

 

A classificação dos sistemas em uma situação-tipo visa a apoiar o processo de avaliação do 

balanço hídrico, etapa que será realizada pelo módulo seguinte, por meio da indicação de 
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critérios de alocação de água, considerados adequados, tendo em vista a contextualização 

do processo de ocorrência, uso e aproveitamento desse recurso natural. Entendeu-se ser 

importante a definição dessas situações-tipo, porque seria impraticável prever critérios de 

alocação de água específicos para cada situação possível de chegar ao suporte 

metodológico para ser analisada.  

 

Portanto, a análise desse primeiro módulo busca identificar, dentre os aspectos previstos 

pelo suporte metodológico, a situação-tipo que melhor represente as características do 

sistema em análise, para a qual existem indicações de critérios de alocação de água 

apropriados para realizar a avaliação, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, 

das solicitações dos direitos de uso de água. 

 

Considerando que os valores de cada aspecto já foram informados ao suporte metodológico 

nas atividades anteriores, o processamento desta etapa é simples, trata-se da combinação 

entre si dos valores classificados de cada aspecto, conforme apresentado nas Tabelas 5.3 e 

5.4.  

Tabela 5.3 – Aspectos avaliados na definição das situações-tipo 
 

Aspecto Classificação 
Domínio do rio a. federal 

b. estadual 
Risco de ocorrência de conflito c. pouco significativo 

d. significativo 
Adequabilidade dos dados hidrológicos disponíveis e. adequados 

f. inadequados 
 

Tabela 5.4 – Situações-tipo identificadas 
 

Combinação Situações-tipo 

a, c, e 1- sistema hídrico de domínio federal, com risco pouco significativo de 
ocorrência de conflito e dados hidrológicos adequados  

a, c, f 2- sistema hídrico de domínio federal, com risco pouco significativo de 
ocorrência de conflito e dados hidrológicos inadequados 

a, d, e  3- sistema hídrico de domínio federal, com risco significativo de ocorrência 
de conflito e dados hidrológicos adequados 

a, d, f 4- sistema hídrico de domínio federal, com risco significativo de ocorrência 
de conflito e dados hidrológicos inadequados 

b, c, e 5- sistema hídrico de domínio estadual, com risco pouco significativo de 
ocorrência de conflito e dados hidrológicos adequados 

b, c, f 6- sistema hídrico de domínio estadual, com risco pouco significativo de 
ocorrência de conflito e dados hidrológicos inadequados 

b, d, e 7- sistema hídrico de domínio estadual, com risco significativo de 
ocorrência de conflito e dados hidrológicos adequados 

b, d, f 8- sistema hídrico de domínio estadual, com risco significativo de 
ocorrência de conflito e dados hidrológicos inadequados 
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5.1.5 - Indicações de critérios de alocação de água 
 

A indicação de critérios para alocação de água é o resultado final do módulo de 

caracterização geral do sistema. Esses critérios são indicados a título de sugestão, sendo 

que o usuário do suporte metodológico poderá acatá-los ou, se preferir, usar outro que 

melhor represente as especificidades locais (hidrológicas ou de qualidade de água). 

 

Neste trabalho, entende-se pela expressão “critérios de alocação de água”, o conjunto de 

parâmetros composto pela vazão de referência, ou seja, a vazão representativa de uma 

situação do comportamento hidrológico, sobre a qual se pretende fundamentar os cálculos 

dos volumes totais de água outorgáveis, bem como a indicação da porcentagem desses 

valores que devem ser mantidos nos cursos d’água para manter o equilíbrio do ecossistema 

aquático e das condições de navegabilidade. 

 

A indicação de critérios de alocação constitui-se em uma tarefa bastante importante no 

processo de outorga, sendo que, atualmente, é a mais discutida entre os estudiosos do 

assunto e os tomadores de decisão. Os critérios de alocação de água, definidos nesta 

etapa, foram fundamentados, principalmente, nas análises de experiências de alguns 

estados, como os de São Paulo e Minas Gerais, já que são estados com altos índices de 

desenvolvimento e crescimento, com constante aumento das demandas pelo uso da água, o 

que implica no surgimento de conflitos entre usos. Os tomadores de decisão desses estados 

optaram por adotar, como referência, a Q7,10, por caracterizar uma situação bastante crítica 

de disponibilidade de água.  

 

A experiência de estados da região nordeste, também, foi importante no estudo dos critérios 

de alocação de água, uma vez que, nessa região, ocorrem grandes conflitos entre usos, 

devido, em determinados locais, ao comportamento irregular das variáveis hidrológicas, 

implicando na ocorrência de longos períodos de estiagem. Diante dessa realidade, é 

importante utilizar critérios de vazão rígidos para otimizar a alocação do recurso água, que 

já é escasso em algumas partes dessa região. No entanto, adotar o mesmo critério utilizado 

nos estados de São Paulo e Minas Gerais, não faria sentido devido à possibilidade de a 

Q7,10 ser nula. Por isso, na região Nordeste do país existe uma tendência em adotar a vazão 

de permanência com 90 % de garantia (Q90%).  

 

Identificaram-se a Q7,10 e a Q90% como vazões de referência, atualmente, mais aplicadas nos 

processos de análise das solicitações dos direitos de uso de água. Quanto aos valores das 
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parcelas, de água deriváveis e as mantidas no leito dos canais, esses variam desde 30% a 

80% das vazões de referência 

 

O processamento desse cálculo pelo suporte metodológico é automático, ou seja, sem 

intervenção do usuário. Assim, a partir da situação-tipo, classificada na etapa anterior, o 

suporte metodológico indicará sugestões de critérios de alocação de água adequados ao 

sistema em análise para continuar a consulta no suporte metodológico ou, para os casos de 

disponibilidade de dados inadequada, indicar técnicas disponíveis para tratamento desses 

dados hidrológicos, de modo a torná-los adequados, e encerrar a consulta. A Tabela 5.5, a 

seguir, apresenta as recomendações de tratamento de dados para as situação-tipo em que 

o suporte metodológico não está programado para continuar a análise. 

 

Tabela 5.5 – Mensagem final das situações-tipo que o suporte metodológico para a análise 

 

Situações-tipo Recomendações 

2 (a, c, f) - Sistema hídrico de domínio 

federal, com risco pouco significativo de 

ocorrência de conflito e dados 

hidrológicos inadequados 

O suporte metodológico não está programado para 

continuar está análise. Recomenda-se gerar ou tratar 
os dados hidrológicos, tornando-os adequados, para 

reiniciar a consulta 

4 (a, d, f) - Sistema hídrico de domínio 

federal, com risco significativo de 

ocorrência de conflito e dados 

hidrológicos inadequados 

O suporte metodológico não está programado para 

continuar está análise. Recomenda-se gerar dados 
hidrológicos, tornando-os adequados, para reiniciar a 

consulta 

6 (b, c, f) - Sistema hídrico de domínio 

estadual, com risco pouco significativo de 

ocorrência de conflito e dados 

hidrológicos inadequados 

O suporte metodológico não está programado para 

continuar está análise. Recomenda-se gerar ou tratar 
os dados hidrológicos, tornando-os adequados, para 

reiniciar a consulta 

8 (b, d, f)Sistema hídrico de domínio 

estadual, com risco significativo de 

ocorrência de conflito e dados 

hidrológicos inadequados 

O suporte metodológico não está programado para 

continuar está análise. Recomenda-se gerar dados 
hidrológicos, tornando-os adequados, para reiniciar a 

consulta 

 

Para indicar os critérios de alocação de água apropriados às situações-tipo para as quais o 

suporte está programado para prosseguir a análise, deve-se informar sobre a origem desses 

dados (diretos ou indiretos) e sobre o comportamento hidrológico dos cursos d’água do 

sistema (perenes ou intermitentes). Dessa forma, segue a Tabela 5.6 com o processamento 

dessas questões, e as respectivas indicações de critérios de alocação de água. 
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Essas indicações cobrem, acredita-se, a maior parte dos casos em que se pretende iniciar o 

processo de outorga no País, situação-alvo para a qual se concebeu o presente suporte 

metodológico. 

 

É evidente que em situações mais graves de conflitos pelo uso de água, os critérios serão 

diferentes e envolverão negociações com os Comitês de Bacias a serem formados. 
 

Não se considerou aqui, também, o recurso a modalidades de outorga que podem ser 

adotadas em situações de escassez ou estresse hídrico, como as outorgas “sazonais” 

(válidas em períodos do ano) e as outorgas “de menor prioridade” (que podem ser 

suspensas em situações de falta d’água). 
 

Tabela 5.6 – Recomendações de critérios de alocação de água  
 

Situações-tipo combinações1 Critério de alocação de água 
recomendado 

d; i Vazão referencial com 90% de garantia, 

sendo 50% outorgável e 50% para usos 

ecológicos e insignificantes 

i; i Vazão referencial com 95% de garantia, 

sendo 70% outorgável e 30% para usos 

ecológicos e insignificantes 

d; p Vazão referencial com 90% de garantia, 

sendo 50% outorgável e 50% para usos 

ecológicos e insignificantes 

- Sistema hídrico de domínio 

federal, com risco pouco 

significativo de ocorrência de 

conflito e dados hidrológicos 

adequados  

 

- Sistema hídrico de domínio 

estadual, com risco pouco 

significativo de ocorrência de 

conflito e dados hidrológicos 

adequados 
i; p Q7,10 como vazão referencial, sendo 70% 

outorgável e 30% para usos ecológicos e 

insignificantes 

d; i Vazão referencial com 90% de garantia, 

sendo 50% outorgável e 50% para usos 

ecológicos e insignificantes 

i; i Vazão referencial com 95% de garantia, 

sendo 70% outorgável e 30% para usos 

ecológicos e insignificantes 

d; p Vazão referencial com 90% de garantia, 

sendo 50% outorgável e 50% para usos 

ecológicos e insignificantes 

- Sistema hídrico de domínio 

federal, com risco significativo de 

ocorrência de conflito e dados 

hidrológicos adequados 

 

- Sistema hídrico de domínio 

estadual, com risco significativo de 

ocorrência de conflito e dados 

hidrológicos adequados 

i; p Q7,10 como vazão referencial, sendo 70% 

outorgável e 30% para usos ecológicos e 

insignificantes 
1 Combinações referentes à origem dos dados (d-diretos; i-indiretos) e comportamento hidrológico (p-perene; i-intermitente) 
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5.2 - MÓDULO II – ANÁLISE DO BALANÇO HÍDRICO 
 

O planejamento dos recursos hídricos exige, obrigatoriamente, a consideração e análise de 

dois aspectos principais e interdependentes: a oferta e o uso da água. Para administrar a 

oferta, é necessário conhecer as potencialidades, as disponibilidades e as possibilidades de 

intervenção sobre o meio físico. Enquanto que, para a administração do uso da água, é 

preciso conhecer o estágio atual do desenvolvimento econômico e social, sua prospecção e 

a avaliação das demandas atuais e futuras. 

 

A partir do conhecimento das disponibilidades hídricas, tanto em termos de quantidade 

como de qualidade de água, é possível confrontar esses dados com os das demandas pelo 

uso do recurso. O cotejamento desses dois aspectos permite realizar uma análise sobre a 

possibilidade dos volumes disponíveis atenderem ou não as demandas requeridas. Essa 

análise é denominada de balanço hídrico.  

 

O balanço entre disponibilidades e demandas permite indicar as áreas com escassez ou 

abundância de água, em termos de quantidade e de qualidade, nas dimensões espacial e 

temporal. Isto é, onde os problemas existem na situação atual e onde e quando eles 

ocorrerão na situação futura, para que o poder público possa tomar as providências 

necessárias a fim de resolvê-los ou evitá-los.  

 

Dessa forma, o módulo de análise do balanço hídrico é responsável pela realização da 

avaliação dos aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, sendo que, 

conforme justificado anteriormente, as avaliações quantitativas partirão de dados de vazões 

definidos como de referência. Em seguida, confrontar-se-á a disponibilidade do sistema com 

o volume de água que está sendo solicitado, para, então, recomendar o deferimento ou não 

do pleito de outorga. 

 

Esse módulo inicia-se com a representação da configuração do sistema pelo suporte 

metodológico, que será realizada por seções. Essas informações constituem-se em dados 

de entrada a serem informados durante a consulta. A concepção da segmentação do 

sistema foi formulada a partir de uma divisão prévia do sistema hídrico em trechos, 

representando as unidades de análise dos pleitos de outorga. 

 

Após devidamente representado o sistema pelo suporte metodológico, o usuário responderá 

a questionamentos quanto aos dados que caracterizam o comportamento hidrológico do 

sistema, os quais apoiarão as avaliações das disponibilidades hídricas, sendo 
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representadas, neste trabalho, pela vazão disponível (Qd). As variáveis consideradas para 

avaliar a vazão disponível (Qd) são: vazão de referência (Qr); vazão de contribuição lateral 

(Ql); vazão ecológica (Qe) e a vazão que já foi outorgada (Qo). A apresentação dessas 

variáveis será feita no próximo item. 

 

Avaliadas as disponibilidades, calcula-se a vazão de consumo, referente ao volume da 

vazão solicitada que realmente será consumido durante o uso. Existem dois tipos de 

consumo que foram considerados neste trabalho, um que demanda água em quantidade 

necessária para atender ao uso solicitado e outro que demanda uma quantidade de água 

para atender, também, aos aspectos de qualidade de água para o uso, isto é, o volume de 

água necessário para manter os padrões previstos de qualidade de água, além de atender 

ao uso solicitado. 

 

As demandas pelos usos de água podem ser classificadas como consuntivas e não 

consuntivas. As primeiras, referem-se aos usos da água que implicam em consumo, 

representado por uma porcentagem da vazão solicitada. Quando a água não é consumida, 

mas mantida em determinadas condições, representando restrições aos demais usos, 

caracteriza-se um uso não consuntivo. 

 

No cálculo da vazão de consumo para os usos que requerem água para atender às 

demandas em quantidade de água, é fundamental considerar o coeficiente de utilização (a), 

que depende do tipo de uso. 

 

Quanto ao cálculo dos usos que demandam água para atender aos aspectos de qualidade 

de água, selecionou-se uma equação, apresentada no item Métodos de Representação dos 

Processos de Ocorrência, Uso e Aproveitamento dos Recursos Hídricos, capítulo 6, que, ao 

considerar a classe de enquadramento do curso d’água e o coeficiente de degradação do 

poluente (b), calcula o volume de água necessário para manter os parâmetros de qualidade 

de água dentro dos padrões legais previstos para o curso d’água. 

 

Calculada a disponibilidade hídrica das seções de análise e a vazão de consumo do uso 

solicitado, verifica-se a existência ou não do volume de água necessário para atender ao 

uso solicitado, sem prejudicar o atendimento de usuários, tanto da seção em análise, quanto 

das demais seções que compõem o sistema em estudo.  
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Como última atividade desse módulo, tem-se a procura, dentro do cadastro de usuários, por 

usos outorgados com prioridade de atendimento inferior ao uso solicitado, como forma de 

indicar caminhos para futuras negociações. 

 

O processamento desse módulo, no suporte metodológico, exigiu maior atenção pois sua 

estrutura é composta pelos procedimentos de avaliação (cálculos), além de várias interfaces 

de comunicação com o usuário e com a base de dados, nos casos de análises de pleitos de 

outorga em sistemas já cadastrados.  

 

A seguir, será apresentado o processamento do módulo “Análise do Balanço Hídrico”, de 

acordo com a ordem de tratamento das etapas que compõem este módulo. 

 

5.2.1 - Entrada da configuração do sistema no suporte metodológico 
 

Antes de iniciar a consulta, o usuário terá um trabalho prévio de preparar as informações 

que constituirão os dados de entrada do suporte metodológico, referentes à segmentação 

do sistema em seções de análise. A divisão dos trechos dos cursos d’água que compõem o 

sistema hídrico ocorre, preferencialmente, a partir de pontos onde haja conhecimento prévio 

do comportamento hidrológico, confluências de cursos d’água e pontos singulares 

(reservatórios, grandes captações, lançamentos de efluentes...). Em seguida, deve-se 

numerar os trechos, em ordem crescente, de montante para jusante, iniciando pela 

cabeceira do rio principal. 

 

Com esses dados preparados, pode-se dar início a consulta ao suporte metodológico, que 

iniciará sua análise a partir da solicitação de informações referentes a segmentação do 

sistema. Nessa etapa, procura-se saber o número de junções (j) e de confluências (c). Para 

efeito deste trabalho, entende-se por junção o encontro de um curso d’água (tributário) com 

o rio principal e confluência o encontro entre dois tributários. O suporte metodológico está 

programado para calcular o número de trechos (t), a partir da equação (5.1). 

 

 ( ) 12 +×+= jct          (5.1) 

Onde: 

c é o número de confluências que existem no sistema em análise 

j é o número de junções que existem no sistema em análise 
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Para completar a configuração do sistema, será solicitada ao usuário a identificação dos 

trechos de cabeceira do sistema, em seguida, o modelo cria duas tabelas: uma para 

registrar as informações dos pontos de confluência e, a outra para os pontos de junções. O 

número de linhas de cada uma dessas tabelas equivale ao número de pontos de confluência 

e de junção, respectivamente. Quanto ao número de colunas, para ambas as tabelas, 

sempre será 4 (quatro), onde a primeira coluna refere-se à numeração do ponto, a segunda 

e a terceira indicam o tributário número um e o tributário número dois e a última coluna é 

responsável por identificar o trecho de saída. 

 

Dessa forma, a configuração do sistema em análise torna-se devidamente conhecida para o 

sistema, que passará à solicitação de informações para cada trecho, sendo que, para os 

trechos de cabeceira, deve-se informar os dados da vazão de referência (Qr), relativo ao 

valor  existente (medido ou estimado) sobre o trecho; a vazão já outorgada (Qo), a vazão 

ecológica (Qe), que engloba a manutenção do equilíbrio ecológico do sistema, as condições 

de navegabilidade e os usos considerados insignificantes (esse dado está quantificado 

como uma porcentagem da vazão de referência), e a vazão de contribuição lateral (Ql). Os 

valores de Qr e Ql podem ser estimados por regionalização, a partir de equações do tipo da 

equação (5.2). 

 

 
Qp

Ap
AlcQlQr

n

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×==

        (5.2) 

Onde: 

Qr = é o valor da vazão de referência na seção em análise 

Ql = é o valor da vazão de contribuição lateral da seção em análise 

Ar = é a área de drenagem da seção em análise  

Ap = é a área de drenagem da seção em que se localiza o posto fluviométrico 

Qp = é o valor da vazão de referência da seção em que se localiza o posto 

c e n = parâmetros da regionalização 

 

Para os trechos originários de pontos de junção ou confluência, ou seja, trechos de saída, é 

necessário informar a vazão de contribuição lateral, sendo a vazão de referência calculada 

pelo programa, a partir da soma das vazões ecológicas dos dois trechos tributários com a 

sua vazão de contribuição lateral, conforme equação (5.3). Quanto ao cálculo da vazão 

ecológica (Qe), soma-se a porcentagem da vazão de contribuição lateral (Ql) que deverá ser 
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mantida no sistema mais as vazões ecológicas de seus dois tributários, conforme equação 

(5.4). 
 

 tntttn QlQeQeQr ++= 21         (5.3) 

 

 tntttn xQlQeQeQe ++= 21         (5.4) 

 

Qrtn – vazão de referência do trecho em análise 

Qltn – vazão de contribuição lateral do trecho em análise 

Qetn – vazão ecológica do trecho em análise 

Qet1 – vazão ecológica do tributário 1 

Qet2 – vazão ecológica do tributário 2 

x – índice de manutenção da vazão ecológica 

 

As variáveis avaliadas nessa etapa (vazão de referência - Qr, vazão de contribuição lateral - 

Ql e vazão ecológica - Qe), uma vez calculadas, serão armazenadas em banco de dados e 

não sofrerão alterações durante outras consultas ou a cada outorga concedida, a não ser 

que o usuário queira alterar esses valores. 

 

5.2.2 - Avaliação da disponibilidade de água 
 

Realiza-se a avaliação da vazão disponível a ser outorgada (Qd), para todas as seções do 

sistema, de acordo com a equação (5.5) para as seções de cabeceira, e de acordo com a 

equação (5.6) para as demais seções (trechos originários de pontos de confluência e 

junção). Todos os dados necessários para avaliar essa vazão foram informados ao sistema 

na etapa anterior, portanto, na execução dessa etapa, não haverá participação do usuário. 
 

 tntntntntn QeQoQlQrQd −−+=        (5.5) 

 

 tntntntttn QeQoQrQdQdQd −−++= 21       (5.6) 

 

Sendo: 

Qdtn – vazão disponível no trecho em análise 

Qdt1 – vazão disponível no tributário um 

Qdt2 – vazão disponível do tributário dois 

Qotn - vazão já outorgada no trecho em análise 

Qltn , Qetn e Qrtn – já definidos 
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A avaliação da vazão disponível nos trechos tem dois momentos: o primeiro, na primeira 

análise do sistema, em que não é considerado nenhum uso, a não ser aqueles pré-

definidos, e o segundo, que se repetirá a cada analise de solicitação, com cálculo da vazão 

de consumo (Qc), valor que automaticamente atualizará a vazão já outorgada (Qo). Então, 

novamente, refaz-se a avaliação das disponibilidades de cada trecho do sistema, 

atualizando o novo valor de Qo, conforme as equações 5.5 e 5.6. 

 

5.2.3 - Avaliação da vazão de consumo 
 

O primeiro passo da avaliação da vazão de consumo depende do usuário para identificar 

que tipo de uso que está sendo analisado, visto que foram previstas duas formas de 

avaliação da vazão de consumo. Uma para demandas quantitativas de água, tratando de 

usos com captação ou derivação, e a outra para usos de demanda por qualidade de água, 

envolvendo lançamento de efluentes que necessitam de água para diluição. 

 

Os usos previamente considerados pelo suporte metodológico foram: abastecimento 

humano, irrigação, uso industrial e lançamento de efluentes. Desses, somente o uso para 

lançamento de efluentes apresenta uma demanda por água para diluir concentrações de 

poluentes, de modo a atender aos padrões de qualidade de água previstos para o curso 

d’água.  

 

Assim, quando o usuário informa que o uso em questão refere-se a lançamento de 

efluentes, o programa avalia a vazão de consumo conforme equação (5.7). Nesse caso, 

deve-se informar, além da vazão a ser lançada (q), os valores do coeficiente de degradação 

do poluente (b), a concentração do poluente existente na vazão a ser lançada (Ce), a 

concentração do poluente no corpo d’água receptor (Cn) e a concentração permitida do 

poluente (Cp), que depende da classe de uso que o corpo d’água está enquadrado. 

 

( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

××=
CnCp
CpCeqbQc         (5.7) 

 

Os demais usos se enquadram em usos de demandas por quantidade de água, sendo o 

cálculo desses mais simples, dependendo somente do coeficiente de utilização (a), a ser 

informado pelo usuário junto com a vazão solicitada (q). A equação (5.8) apresenta esse 

cálculo. 
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qaQc ×=           (5.8) 

 

Seriam consideradas as captações feitas diretamente nos cursos d’água e aquelas feitas em 

águas subterrâneas suscetíveis de alimentar os cursos d’água no ano hidrológico em 

questão. 

 

Calculado o valor da vazão de consumo (Qc), passa-se à atualização da Qo, a partir da 

soma do valor da Qc calculado ao valor da Qo, para então, reavaliar a Qd, inicialmente no 

trecho onde está ocorrendo a solicitação e, caso o resultado seja positivo, estende-se a 

avaliação para os demais trechos. Completada essa reavaliação e o resultado sendo 

positivo, o programa conclui sua análise com sugestão de parecer favorável à outorga. 

 

No caso de resultados negativos, o usuário poderá optar por diminuir a vazão solicitada (q) 

para verificar a vazão que poderia ser outorgada a ele ou tentar negociar com outros 

usuários de prioridade de atendimento inferior ao seu uso, conforme etapa seguinte. 

 

5.2.4 - Encaminhamentos de futuras negociações 
 

Caso a avaliação da etapa anterior apresente um resultado negativo, tanto no trecho onde 

está sendo solicitado o uso como nos demais trechos, o programa pergunta ao usuário se 

pode iniciar uma procura, em seu cadastro de usuários, por usos outorgados com 

prioridades de atendimento inferior ao uso solicitado, como forma de indicar possíveis 

alternativas para futuras negociações entre usuários ou com os tomadores de decisão 

envolvidos na questão, no âmbito da bacia hidrográfica. 

 

O processamento dessa etapa está vinculado à programação da etapa anterior, a dos 

cálculos das vazões disponíveis, pois ao avaliar o comportamento da disponibilidade hídrica 

nos trechos, em função da entrada do uso que está sendo analisado no sistema, 

identifica(m)-se o(s) trecho(s) com ocorrência de problemas no atendimento das demandas, 

ou seja, a(s) seção(ões) onde o balanço hídrico for negativo. A partir dessa(s) seção(ões), o 

modelo verificará, em seu cadastro de usuários, a existência de usos outorgados de menor 

prioridade de atendimento em relação ao uso solicitado. 
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5.3 - MÓDULO III – MÓDULO DE CONTROLE DE OUTORGAS 
 

Esse módulo foi desenvolvido para dar apoio ao suporte metodológico em suas análises e 

avaliações, uma vez que, para a análise de solicitações de sistemas já cadastrados e com 

usos já outorgados, deve-se considerar o contexto do sistema produzido pelo último usuário 

cadastrado.  

 

Esse módulo caracteriza-se por um gerenciador de base de dados, cuja função é armazenar 

e manipular as informações relevantes dos sistema e dos usuários, renovando-as a cada 

solicitação ou renovação de outorga. 

 

O módulo foi estruturado para tratar os dados informados pelo usuário durante a consulta ao 

programa. As informações são sistematizadas de modo a permitir um gerenciamento 

dinâmico das informações para tornar ágeis as análises de pleitos de outorga. O programa 

cadastra em seu registro de sistemas os dados introduzidos em consultas anteriores.  

 

Existem dois tempos de entrada dos dados no suporte metodológico. O primeiro ocorre 

durante a consulta, que se refere aos dados necessários à simulação do suporte 

metodológico, como informações do sistema quanto à forma em que ele foi segmentado, 

seus dados hidrológicos e informações do uso, como o tipo e volume solicitado. O outro 

tempo de entrada dos dados dá-se após a análise da solicitação, se esta for positiva, ou 

seja, quando o resultado da análise concluir que se pode outorgar o uso.  

 

Estão apresentadas na Tabela 5.7 as informações que são armazenadas na base de dados 

do suporte metodológico. 
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Tabela 5.7 – Base de dados do Suporte Metodológico 

 

DURANTE A CONSULTA 

Dados do sistema Dados do uso 

Número de junções – j Tipo de uso 

Número de confluências – c Prioridade de atendimento do uso 

Identificação dos trechos de cabeceira Classe de enquadramento 

Tributários de cada trecho de junção e confluência Vazão solicitada (q) 

Vazão de referência de cada trecho(qrtn) Coeficiente de utilização (a) 

Vazão já outorgada de cada trecho (qotn) Coeficiente de degradação (b) 

Vazão de contribuição lateral de cada trecho (ql) Concentração do poluente no corpo d’água 

receptor (cn) 

Área da bacia contribuinte ao trecho (al) Concentração do poluente da vazão a ser lançada 

(ce) 

Área da bacia onde se tem o dado (ap) Concentração permitida do poluente (cp) 

Vazão da bacia onde se tem o dado (qp)  

Coeficiente de regionalização (n)  

Coeficiente de regionalização (c)  

APÓS A CONSULTA PARA USOS OUTORGADOS 

Região hidrográfica Nome ou razão social 

Nome da bacia hidrográfica cgc / cpf 

Área da bacia hidrográfica Inscrição estadual 

Divisas Endereço 

Informações adicionais sobre a localização Telefone / fax / e-mail 

Nome dos cursos d’água que compõem o sistema e do 

rio principal 

Município 

Unidade(s) da federação onde o sistema insere-se Curso d’água 

Município(s) que se localiza(m) na área do sistema Trecho do sistema 

Informações sobre a origem das qr (nome do posto, 

entidade responsável, período, tipo de estação, 

localização da estação) 

Localização da atividade  

 Data de emissão da outorga 

 Período da outorga 

 Tipo do uso 
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6 - TESTE DO SUPORTE METODOLÓGICO NA BACIA DO LAGO DESCOBERTO 
 

Conforme justificado anteriormente, após desenvolvido uma primeira versão do suporte 

metodológico, julgou-se ser necessário a avaliação do mesmo, tarefa que dependeu, 

essencialmente, da realização de uma simulação do modelo proposto. Assim, a partir de 

uma área selecionada, a bacia do lago Descoberto, foi realizada uma aplicação do suporte 

metodológico. 

 

A escolha da bacia do lago Descoberto justifica-se pelas especificidades inerentes a essa 

bacia, como tratar-se de uma bacia de domínio federal e pela sua importância para o uso da 

água como fonte de abastecimento público, bem como, o grande risco de ocorrência de 

conflitos, devido à existência de usos concorrentes na área da bacia, representados pelos 

usos de abastecimento público e irrigação, e pela ocupação urbana na bacia.  

 

Este capítulo é iniciado a partir de um panorama geral da área de aplicação do suporte 

metodológico e, em seguida, são descritas as atividades de busca, coleta e tratamento dos 

dados que caracterizam a área selecionada, assim como a simulação propriamente dita do 

modelo e, por último, a análise da aplicabilidade do suporte metodológico proposto por parte 

dos usuários potenciais do sistema. 

 

As atividades, análises e considerações, que se fizeram necessárias, para a obtenção, em 

um formato apropriado, dos dados imprescindíveis à simulação do modelo, foram 

englobadas no item denominado Aquisição e Tratamento dos Dados de Entrada do Modelo. 

 

6.1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL 
 

A bacia hidrográfica do rio Descoberto situa-se na porção ocidental do Distrito Federal, entre 

os paralelos 15°35’07’’ e 15°48’22’’ de latitude Sul e entre os meridianos de 48°02’03’’ e 

48°16’33’’ de longitude Oeste. Está inserida na região hidrográfica da Bacia do Paraná, 

abrangendo, no Distrito Federal, os núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e 

parte das regiões administrativas2 do Recanto das Emas, Samambaia e Gama, Figura 6.1. 

Do estado de Goiás, ela inclui áreas dos municípios de Padre Bernardo, Águas Lindas e 

Santo Antônio do Descoberto. A área da bacia, até a confluência com o rio Corumbá, é de 

aproximadamente 1.000 km2 (Campana et al., 1998). 

                                                           
2 Regiões administrativas são áreas territoriais do Distrito Federal, cujos limites físicos, estabelecidos pelo poder 
público, definem a jurisdição da ação governamental para fins de descentralização administrativa e coordenação 
de serviços públicos de natureza local 
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No oeste da bacia, situa-se a represa Descoberto, área escolhida para aplicação do suporte 

metodológico desenvolvido. As Figura 6.2 e Figura 6.3 apresentam a localização dessa 

área. A implantação do lago Descoberto atendeu a necessidade de abastecimento dos 

núcleos urbanos do Distrito Federal. A superfície do lago é de aproximadamente 17 km2 e o 

seu volume está em torno de 120 milhões de m3, à cota 1.030,00 m. A vazão média anual 

total afluente ao lago é de 6,2 m3/s, variando entre 3,86 m3/s a 9,50 m3/s. Contribuindo com 

aproximadamente 85% desse valor de vazão, estão o rio Descoberto, o ribeirão Rodeador e 

o ribeirão das Pedras, enquanto o restante desse volume deve-se aos tributários: córrego 

Chapadinha, córrego Olaria e córrego Capão Comprido (CAESB, 1985).  

 

Atualmente, o sistema do lago Descoberto é a mais importante fonte de abastecimento de 

água do Distrito Federal, fornecendo 67,22% da água disponível para o abastecimento de 

Brasília, atendendo as áreas administrativas de Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, 

Riacho Fundo, Guará II, Santa Maria e parte das localidades de Taguatinga, Gama, Núcleo 

Bandeirante e Plano-Piloto. De acordo com Campana et al. (1998), a barragem do Lago 

Descoberto apresenta uma capacidade estimada de suprimento de 6m3/s, o que eqüivalerá, 

nos próximos anos, a cerca de 2/3 da demanda do Distrito Federal.  

 

A área dessa bacia é de aproximadamente 444 km2, sendo que 372,5 km2 representam 

parte do território do Distrito Federal, que abrange integralmente a cidade satélite de 

Brazlândia, parte das satélites de Taguatinga e Ceilândia, além de vários loteamentos 

irregulares, e 71,5 km2 estão no território de Goiás.  

 

O sistema hídrico do lago Descoberto tem sua origem nos contrafortes da Chapada 

Veredinha, onde nasce o córrego Capão da Onça, o qual prossegue em direção NW até 

uma primeira captação que, em 1999, teve uma média de 47,0 l/s captados (Caesb, 2000), 

recebendo, em seguida, a contribuição do córrego Bocanhão e Barrocão, para, assim, 

formar o rio Descoberto. No córrego Barrocão, existe outra pequena captação da Caesb, 

que, em 1999, teve uma vazão média captada de 38 l/s. O córrego Olária, com 15 km2 de 

área de drenagem, drena em direção SW, desaguando no lago Descoberto. As nascentes 

do córrego Rodeador ocorrem nas proximidades dos divisores de água das bacias do rio 

Maranhão (na APA de Cafuringa) e do lago Paranoá (no Parque Nacional de Brasília).  
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Figura 6.1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Descoberto no Distrito Federal 
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Bacia do Lago do Descoberto - DF

Bacia do Lago do Descoberto
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Figura 6.2 – Mapa esquemático da localização da bacia do lago Descoberto – GO / DF 
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Fonte: SEMARH (2000) 
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Com o objetivo de assegurar condições ecológicas satisfatórias às represas da região, por 

meio da proteção dos mananciais e do lago Descoberto, parte dessa área é legalmente 

instituída como Área de Proteção Ambiental – APA do Descoberto, pelo Decreto nº 88.940 

de 7/11/83. A APA do Descoberto localiza-se em sua maior parte no Distrito Federal, nas 

regiões administrativas de Brazlândia (RA IV) e de Taquatinga (RA III), e uma parte menor 

adentra o estado de Goiás. 

 

A APA do Descoberto possui uma localização geográfica singular, uma vez que abriga 

importantes nascentes que vertem para o lago Descoberto, e em seguida, são drenadas 

para o rio Corumbá, na bacia do Paraná. Esse fenômeno geográfico proporciona importante 

intercâmbio ecológico entre espécies terrestres e aquáticas que habitam a bacia. Dessa 

forma, a fauna da região é caracterizada por um misto de influência das bacias hidrográficas 

do Paraná e do Maranhão. Para Green (1998), essa fauna é composta por espécies 

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção. 

 

Segundo Green (1998), o Distrito Federal está inserido na Província do Cerrado onde o 

clima é tropical, com uma estação fria e seca (inverno) e outra chuvosa e quente (verão), 

classificado, segundo Köppen, como sendo do tipo Tropical de alitude (Cwa, Cwb) e Tropical 

(AW). Na bacia hidrográfica do rio Descoberto, ocorre o último tipo climático Aw, que é 

característico das áreas com altitude abaixo de 1.000m. 

 

A ocorrência original de quase todos os tipos fito-fisionômicos de ecossistemas 

representativos do bioma Cerrado (cerrado, campo sujo, campo limpo, veredas e mata 

ciliar), também reforça a relevância ecológica da área. Atualmente, essa vegetação 

encontra-se muito degradada, restando apenas alguns trechos de matas ciliares e de áreas 

de cerrado strito sensu e campos. Na RA de Brazlândia que, praticamente, encontra-se toda 

inserida na APA do Rio Descoberto, a cobertura florística é bastante modificada do primitivo 

cerrado, sendo atualmente caracterizada por pastagens, reflorestamento de Pinus e 

Eucaliptos, culturas horti-frutícolas e alguns remanescentes dos originais cerradões, 

campos, várzeas de buritizais ''murundus'' e das matas ciliares (Green, 1998). 

 

O Plano de Gestão da APA do Descoberto, por meio de informações da EMBRAPA (1978), 

identificou na APA do Descoberto, dois tipos de solos de ocorrência mais comum: 

Latossolos Vermelho-escuros3 e Latossolos Vermelho-amarelos4. Ambos referem-se a solos 

                                                           
3 Solo muito mineral, profundo, com sua textura variando de média a argilosa, bastante poroso, muito permeável, 
sendo, portanto, acentuadamente drenados os de textura argilosa e, de acentuada a fortemente drenados os de 
textura médias. Apresentam baixos teores de silte, ausência de minerais primários pouco resistentes. 
4 Formado por solos de perfis profundos. 
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de baixa fertilidade natural e pouca susceptibilidade a processos erosivos. Em proporções 

bem menores ocorrem os solos Hidromórficos e Cambissolos. 

 

No que diz respeito à qualidade das águas, a barragem do Descoberto apresenta 

concentrações de nitrito e nitrato dentro dos limites permitidos pela Resolução CONAMA 

020/86, não havendo aumento significativo desses valores nos últimos 6 anos. Quanto à 

demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, pH e turbidez, apesar de pequenas 

variações, esses parâmetros também, atendem à Resolução CONAMA 020/86. Para a 

amônia, ocorrem valores ligeiramente superiores, mas que não comprometem a qualidade, 

cuja ocorrência está associada ao material orgânico (esgotos domésticos, fezes de gado e 

cavalo) levado ao lago pelas águas de chuvas (Campana et al., 1998). 

 

O mesmo inventário apresenta dados satisfatórios para alguns parâmetros biológicos, como 

fitoplâncton e coliformes fecais, que se encontram nos limites permitidos pela Resolução do 

CONAMA 020/86. É importante lembrar que se trata de dados obtidos a partir da análise de 

um único ponto de amostragem, impossibilitando a extrapolação desses dados para todo o 

lago, principalmente, porque, na margem oeste do lago, no estado de Goiás, existe uma 

expansão urbana que não conta com um sistema de esgotamento sanitário. Quanto aos 

resultados de clorofila-a, eles mostram grandes elevações, indicando que a produtividade do 

lago é intermediária, classificando o estado trófico do lago como Mesotrófico. 

 

Contudo, apesar de a água do lago Descoberto encontrar-se dentro dos padrões permitidos, 

ele apresenta tendência à eutrofização, devido à entrada de nutrientes, como fósforo e 

nitrogênio, provavelmente oriundos das mais variadas ações antrópicas, ao longo dos 

tributários e do próprio lago. 

 

6.2 – PANORAMA DO PROBLEMA 
 

Conforme descrito no PDOT (Governo do DF, 1996), o processo de urbanização do Distrito 

Federal vem-se caracterizando pela descontinuidade e desarticulação das áreas urbanas, 

podendo produzir reflexos negativos nos recursos naturais. Nesse sentido, na área da bacia 

do lago Descoberto, identificam-se dois importantes focos de ocorrência desordenada de 

ocupação do solo: RA de Brazlândia e o município de Águas Lindas, em Goiás.  

 

Na RA de Brazlândia, localizada no território do Distrito Federal, estão as localidades da 

Cidade Tradicional, Cidade Nova, Vilas São José I e II, bairro Veredas, além do Projeto 

Integrado de Colonização Alexandre Gusmão – PICAG (propriedades rurais com áreas 
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variando entre 10 ha, que ocupam 57% da área da APA do Descoberto), e parte das 

cidades satélites de Ceilândia (Setor O e Setor de Indústrias) e Taguatinga (QNH, QNM, 

QNG, QND e QNE). Outras áreas específicas são os condomínios irregulares: Mansões 

Rodeador, Residencial Pôr-do-Sol, Chácaras Fênix, Manah II, Mirante do Descoberto, 

Mansões Ribeirão das Pedras, Mansões Weiler e Fazenda Country, com destaque para os 

adensamentos populacionais Lucena Roriz e Incra 8, os quais se localizam a montante do 

ponto de captação de água do lago Descoberto, provocando impactos negativos sobre o 

manancial, devido ao lançamento “in natura” em um dos principais afluentes da represa do 

Descoberto, o córrego Currais. A população da área está em torno de 47.720 habitantes, 

com uma taxa de crescimento de 2,27% ao ano (IBGE, 1996). Esse dado é preocupante na 

medida que ele já superou a previsão estimada pela Caesb (1990), que era de 42.770 

habitantes no ano de 2.000. Em torno de 70% dessa população conta com um sistema 

completo de esgotamento sanitário, que exporta seus efluentes tratados para as cabeceiras 

do córrego Mato Grande (Caesb, 1990), na bacia do rio Verde, em Goiás, sendo que 11,06 

% das famílias utilizam fossa séptica, e 8,25% ainda usam fossa comum.  

 

O município de Águas Lindas, com uma população de 61.478 habitantes (IBGE, 1996), 

localiza-se no estado de Goiás, apresenta dados mais críticos, representados, 

principalmente, pela inexistência de qualquer sistema de esgotamento sanitário ou rede de 

abastecimento de água, sendo que toda água consumida nesse município é de origem 

subterrânea, explorada por pessoas ou entidades privadas que as vendem sem nenhum tipo 

de tratamento prévio. A cidade se desenvolve no divisor oeste da bacia do lago Descoberto, 

existindo loteamentos e condomínios irregulares localizados na área goiana da APA do 

Descoberto.  

 

Devido ao processo de ocupação apresentado, o uso do solo na APA do Descoberto 

configura-se por reflorestamento de pinus e eucalipto; criadouros e abatedouros de aves, 

porcos e gado. Na área urbana, existem assentamentos regulares e irregulares, e, na área 

rural, as chácaras têm os mais variados tipos de culturas, tais como: cenoura, maracujá, 

tomate, abóbora, pimentão, alho, morango, feijão, batata, citros, vagem, milho, beterraba, 

repolho, couve, goiaba, café, banana, frutíferas, melancia, beringela, batata doce, além das 

áreas de pastagem. O setor pecuário apresenta, como principais atividades, a bovinocultura 

, avicultura e suinocultura. As duas últimas representam, respectivamente, 4,52% e 11,16% 

das produções do Distrito Federal. 

 

A preocupação com a manutenção da APA do Descoberto levou, em 1998, à realização de 

um estudo para definir um Plano de Gestão para a área. As informações contidas neste 
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documento alertaram para variados impactos ambientais que vêem ameaçando a 

biodiversidade local, entre eles: 

- Práticas agrícolas não condizentes com as permitidas em uma APA, como 

desmatamentos, monoculturas e incêndios florestais; 

- Uso e ocupação irregular do solo por núcleos rurais e assentamentos urbanos que, além 

da contaminação das águas por coliformes fecais, também, ocasionam o assoreamento 

do lago Descoberto; 

- Acúmulo de lixo, em certas áreas, que levam ao comprometimento das águas do sub-

solo; 

- Caça e pesca predatória. 

 

O macrozoneamento do PDOT (Governo do DF, 1996) classifica a RA de Brazlândia como 

Zona Urbana de Uso Controlado5. Quanto às zonas rurais da região do Projeto de 

Colonização Alexandre Gusmão – PICAG, estes estão localizados na Zona Rural de Uso 

Controlado III6, onde é proibido o parcelamento do solo em glebas inferiores a 5 (cinco) ha. 

A Legislação atual não admite o parcelamento urbano dentro das APA’s, ou seja, legalmente 

os loteamentos irregulares deveriam ser desconstituídos. Entretanto, a omissão do poder 

público desde o início dessas ocupações veio a contribuir para o grau de evolução desse 

problema.  

 

Diante desse contexto que vem caracterizando a apropriação e o uso dos recursos hídricos 

da área e a sua relevância para o abastecimento humano do Distrito Federal e dos 

municípios goianos de Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto, torna-se evidente a 

importância de estudos para apoiar o disciplinamento e ordenamento nos usos da água 

dessa área. Dessa forma, pretende-se aplicar o suporte metodológico de apoio à tomada de 

decisão nos corpos hídrcos que compõem a bacia do lago Descoberto. 

 

Contrariando a realidade da maioria das bacias hidrográficas brasileiras, a parte da bacia do 

lago Descoberto localizada no Distrito Federal está bem servida de estações hidrológicas. 

Conforme Campana et al. (1998), existem na área 11 (onze) estações fluviométricas de 

responsabilidade da CAESB, no entanto a área da bacia pertencente ao território goiano 

relembra a deficiência de informações que comumente caracterizam as bacias hidrográficas 

brasileiras.  

 

                                                           
5 Áreas de uso predominantemente habitacional, de baixa densidade, sujeito a critérios específicos de ocupação, 
na qual se desestimulará a expansão em razão, principalmente, de restrições ambientais 
6 Nessas áreas, deve ser garantido o uso agropecuário e de lazer, salvaguardando a qualidade dos mananciais  
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Quanto às informações sobre as demandas pelo uso da água na área, a partir de contatos 

com os responsáveis pela administração do município de Águas Lindas, tomou-se 

conhecimento da inexistência de informações, ainda porque o processo que vem ocorrendo 

na área é de adensamento populacional, representado por ocupações irregulares, com 

características urbanas.  

 

Por outro lado, no território do Distrito Federal, também existe uma tendência crescente de 

adensamento urbano, mas de menor magnitude, sendo a irrigação e o abastecimento 

humano os grandes usuários de água dessa área.  

 

Contudo, a escolha dessa área de estudo proporciona uma experiência produtiva sobre 

como trabalhar integradamente com duas regiões localizadas em cenários políticos, sociais 

e econômicos diferentes, principalmente devido a dificuldades de se obter ou, mesmo, 

devido à existência de dados/informações, além de expectativas diferentes de uso em uma 

mesma bacia.  

 

6.3 – AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS DE ENTRADA DO MODELO 
 

A execução da primeira tarefa do Módulo II do suporte metodológico, referente à avaliação 

do balanço hídrico, depende de uma representação prévia da configuração da bacia 

hidrográfica que será analisada, ou seja, depende da segmentação do sistema hídrico em 

trechos, de modo a constituir as seções de análise dos pleitos de outorga. Recomenda-se 

realizar essa segmentação, preferencialmente, em função das possibilidades do decisor em 

fornecer as informações hidrológicas, institucionais e legais, além de algumas 

peculiaridades, como barragens, que caracterizam os aspectos da oferta e da demanda pelo 

uso da água daquela unidade de análise. Dessa forma, o usuário possuirá os dados de 

entrada necessários à realização da avaliação do balanço hídrico do sistema em estudo. 

 

Assim, para a realização desse teste, foi necessário realizar um trabalho prévio de busca, 

coleta e tratamento de dados referentes aos aspectos hidrológicos (disponibilidade do 

recurso água), de demandas pelo uso da água, institucionais e legais, para, em seguida, 

com base nessas informações, definir a segmentação do sistema hídrico da bacia em 

análise.  
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6.3.1 – Dados de uso da água 
 

O conjunto dos usuários de água superficial da bacia do lago Descoberto foi caracterizado, 

principalmente, com base nos dados contidos no Plano Diretor dos Recursos Hídricos da 

Bacia do Rio Paranaíba – Cadastro de Usuários (1999). O objetivo desse estudo foi o de 

realizar um levantamento dos usuários de águas superficiais, considerados significativos, 

para subsidiar o estudo de demandas da bacia do rio Paranaíba.  

 

A bacia do rio Paranaíba localiza-se nos estados de Minas Gerais, Goiás e no Distrito 

Federal, além de uma pequena parcela do estado de Mato Grosso do Sul. Do total da área 

dessa bacia, cerca de 3% ocorrem no território do Distrito Federal. 

 

A metodologia de coleta das informações sobre os usuários de água, do referido estudo, 

contou com a identificação das informações de interesse que poderiam ser obtidas junto às 

instituições responsáveis ou potencialmente detentoras da informação. Os autores do 

estudo, acreditando que, na maior parte dos casos, as informações dessas instituições 

retratam parcialmente a realidade, optaram por complementar esse estudo com contatos 

diretos com o produtor. Assim, foi realizado um cadastramento de campo para a obtenção 

de informações mais representativas, especialmente, quanto à atividade de irrigação. 

 

Assim, as informações relatadas nesse documento tiveram suas origens, principalmente, de 

um levantamento de campo, análise de trabalhos existentes e de informações fornecidas por 

instituições públicas, concessionárias de águas e instituições relacionadas com as 

atividades de mineração e indústria. No Apêndice A, tem-se a relação desses usuários. 

 

Como no mencionado estudo foram cadastradas captações consideradas, pelos autores, 

como usos significativos, é importante informar que essa consideração deu-se 

subjetivamente, uma vez que uma pequena captação em um grande manancial pode não 

ser muito importante dentro daquele contexto, se observado sob o aspecto de volume, 

enquanto, um grupo de pequenas captações em um pequeno manancial possui significativa 

importância naquela localidade. Assim, para bacias diferentes, as características dos 

usuários com potencial para serem cadastrados puderam variar. 

 

As informações que retratam o uso de água das bacias do Distrito Federal inseridas na área 

da bacia do rio Paranaíba, representadas pelas bacias do rio Corumbá e São Bartolomeu, 

sendo que a bacia do lago Descoberto faz parte do primeiro sistema, foram provenientes de 

um cadastro de campo, realizado no período de fevereiro a junho de 1998; de informações 
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sobre os pontos de captação de água para abastecimento humano e lançamento de esgoto 

fornecidas pela Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal – CAESB, em junho de 

1999; de contatos com a Secretária de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMATEC / 

Gerencia de Recursos Hídricos - GRH, em maio de 1999; de contatos com IEMA/DF, em 

maio de 1999 e; de contatos com FIBRA, em 1998 e 1999. 

 

O levantamento de campo do Cadastro de Usuários do Plano Diretor dos Recursos Hídricos 

da Bacia do Rio Paranaíba contou com o auxílio de um questionário que gerou uma planilha 

padrão. Essa planilha buscou contemplar o máximo de informações que caracterizassem o 

usuário por tipo, quantidade utilizada, local da captação, período de uso e outras 

informações julgadas de interesse, além de informações relacionadas ao gerenciamento de 

bacias, tais como: lançamento e tipo de efluentes, previsão de crescimento futuro, existência 

de outorga de uso de água. 

 

Esse estudo apresentou a atividade de irrigação de culturas como a grande usuária de água 

da bacia do rio Paranaíba, sendo responsável por 89,7% das 2.898 captações significativas 

de água cadastradas no PDRH e 95,3 % dos 514 usuários cadastrados na área do Distrito 

Federal. Os autores do documento optaram por utilizar a vazão de projeto para quantificar 

os volumes de água consumidos na irrigação, devido à grande alteração na quantidade de 

água provocada pela sazonalidade dessa atividade. Nesse sentido, os autores alertam para 

o cuidado com o uso desses dados, pois esses valores podem indicar níveis bem acima das 

médias regionais.  

 

Outro aspecto para o qual os autores chamaram a atenção refere-se à variação temporal na 

apropriação da água, que, também, interfere nos volumes de água realmente utilizados, 

assim, foram coletadas informações sobre o cultivo no ano médio, época de plantio e área 

cultivada por produto. 

 

Para os cadastros que o entrevistado não informou a vazão captada, esse item teve seu 

valor estimado por meio de pesquisa bibliográfica ou foram estimados por profissionais e 

empresas especializadas. 

 

Quanto aos outros usuários, o referido documento caracterizou-os a partir do levantamento 

de dados secundários, ou seja, dados já cadastrados por entidades relacionadas à temática 

em estudo.  
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A realidade da contribuição de informações das instituições com o estudo, especificamente, 

do Distrito Federal e do estado de Goiás, foi a seguinte: 

 

- Distrito Federal 
CAESB: relação das captações das áreas administrativas integrantes do PDRH 

SEMAR: não possuía arquivo ou cadastros dos usuários ou similar disponível 

IEMA/DF: não possuía informações relativas ao uso da água 

FIBRA: cadastro industrial do Distrito Federal em meio magnético 

 

- Goiás 
SANEAGO: relação das captações superficiais e por poços nos municípios 

SEMARH/DRH: não possuía arquivo para consulta ou relação de outorgas/usuários 

disponível 

FEMAGO: não possuía um cadastro ou arquivo de usuários de água para disponibilizar 

FIEG: cadastro industrial em formato impresso 

CELG/EMATER: Diagnóstico da Situação dos Equipamentos Tipo Pivô-Central, 1996 

Prefeituras Municipais: dados das captações para abastecimento humano  

 

De posse de todas essas informações, os autores do Cadastro de Usuários do Plano Diretor 

dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranaíba passaram para a etapa de correção, 

consistência, compatibilização e sistematização das informações, tanto para as 

disponibilizadas pelas instituições, quanto para as obtidas durante o levantamento de 

campo.  

 

O resultado desse estudo constituiu um sistema de gerenciamento de informações dos 

usuários de água, representado por um banco de dados desenvolvido em ACCESS, que 

integra três níveis de trabalho, sendo o primeiro o Cadastro de Usuários, o segundo um 

modo de Manutenção do Sistema e o terceiro um Módulo de Relatórios. 

 

Assim, a partir de contatos mantidos com a SEMARH, antiga SEMATEC / IEMA, tomou-se 

conhecimento e permissão ao acesso desse documento, que representa a única forma de 

dados sistematizados sobre usuários de água superficial da área de estudo. De posse 

desses dados, inicialmente, seleciononaram-se os cadastros de usuários de águas 

localizadas na bacia do lago Descoberto, compreendendo o território do Distrito Federal e do 

estado de Goiás.  
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Entre os cadastros resultantes dessa atividade, existiram alguns cadastros de usuários que 

não indicavam diretamente o curso d’água onde o usuário estaria inserido, denominados de 

“nascentes” ou “sem denominação”. Para esses casos, entendeu-se tratar de nascentes que 

afloravam na superfície e pequenos cursos d’água, ambos contribuindo com algum curso 

d’água maior do sistema. Assim, com o auxílio de cartas cartográficas com escalas de 

1:100.000 e 1:25.000, editadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

plotou-se a localização desses usuários no mapa para poder identificar em qual curso 

d’água esses usos estariam integrados. 

 

Após identificados todos os usuários de cada curso d’água, foram realizadas visitas a 

campo, como forma de perceber a magnitude da representatividade dessas informações e, 

quando necessário, atualizá-las.  

 

Nas visitas realizadas aos municípios goianos de Santo Antônio do Descoberto e Águas 

Lindas e, no território do Distrito Federal, à região administrativa de Brazlândia e ao núcleo 

agrícola de Alexandre Gusmão, em contatos com órgãos e instituições relacionados com 

recursos hídricos, procurou-se saber mais sobre os usos de água nessas localidades. Esses 

contatos confirmaram que as informações contidas nos cadastros do PDRH da bacia do 

Paranaíba tratam-se do maior número de dados organizados sobre a área e esclareceram 

que a inexistência de cadastros de usuários na área da bacia do lago Descoberto dentro do 

território do estado de Goiás é um reflexo da realidade dos usos rurais de água nessa 

região, que vêm cedendo lugar para pressões imobiliárias, as quais pretendem realizar 

parcelamentos de terras, fato que está resultando em loteamentos irregulares, que já 

ocupam grande parte da área da bacia do lago Descoberto de domínio do estado de Goiás.  

 

Outro fator alertado nas visitas a campo foi a desatualização das captações de água para 

abastecimento humano no território do Distrito Federal, as quais foram atualizadas por meio 

de informações referentes as médias anuais de 1999 dos dois pontos de captação de água 

que atualmente estão em funcionamento naquela bacia: córregos Capão da Onça e 

Barrocão, além da captação do rio Descoberto (elevatória). Esses dados foram fornecidos 

por técnicos da Diretoria de Águas da CAESB (2000). 
 

6.3.2 – Dados hidrológicos 
 

A atividade de caracterização da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais da bacia 

do lago Descoberto contou, basicamente, com as informações contidas no Inventário 
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Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos Superficiais do Distrito Federal (Campana et 

al.,1998) e as respectivas bases de dados utilizadas nesse estudo.  

 

Devido à inexistência de informações sobre o comportamento hidrológico da bacia do lago 

Descoberto de domínio do estado de Goiás, a inserção da mesma no sistema em estudo 

deu-se a partir da estimativa de sua vazão de contribuição em função da área drenagem. 

Acredita-se que essa simplificação não implicou em grandes erros, uma vez que, ao 

contrário da parte da bacia de ocorrência no Distrito Federal, na área do estado de Goiás, a 

bacia do lago Descoberto caracteriza-se por uma baixa expressividade de corpos d’água e 

de demandas pelo uso desse recurso. 
 

A elaboração do estudo citado acima contou com a realização de três grandes atividades: 

1 - Levantamento e aquisição de dados hidrológicos (pluviométicos e fluviométricos): essa 

etapa, que objetivou a identificação das estações de monitoramento existentes no 

Distrito Federal, resultou em um levantamento preliminar dos cadastros das estações 

hidrológicas existentes no DF. O principal documento que auxiliou os autores nesse 

levantamento foi o inventário das estações pluviométricas e fluviométricas do DNAEE 

(1996), no qual consta a existência de 33 estações pluviométricas e 104 fluviométricas 

cadastradas no Distrito Federal. Na etapa seguinte, os autores buscaram adquirir esses 

dados junto aos órgãos responsáveis pelas estações, sendo a CAESB - Companhia de 

Águas e Esgotos de Brasília responsável por 100 estações fluviométricas e o DNAEE 

pelas quatro estações fluviométricas restantes. 
 

2 - Análise das séries de dados hidrológicos e seleção dos postos pluviográficos e 

fluviográficos a serem utilizados nos estudos: para a realização desta etapa, os autores 

contaram com os dados disponibilizados de 36 estações fluviométricas. Dessas 

estações, foram selecionadas as adequadas à análise estatística dos dados 

hidrológicos. Em seguida, a partir da adoção de período mínimo de registro de 7 (sete) 

anos de dados completos e de preferência recentes (década de 80 e 90) como o critério 

principal para a seleção das estações, foram selecionadas 24 estações pluviométricas e 

17 fluviométricas.  
 

3 - Análise estatística das séries históricas de precipitação e vazão: para a realização dessa 

atividade, calculou-se a média mensal referente a cada ano de valores observados para 

cada estação selecionada, em seguida foram determinados os parâmetros estatísticos 

de maior relevância (média, variância, desvio padrão e coeficiente de assimetria). A 

análise dos dados fluviométricos contou somente com dados consistidos, os quais foram 

fornecidos pela CAESB. A vazão média mensal foi considerada como o parâmetro mais 
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representativo para o estudo da disponibilidade hídrica. Esse estudo consistiu de uma 

análise estatística das séries para cada estação e com a elaboração de curvas de 

permanência para as estações fluviométricas, procurando representar a freqüência com 

que ocorrem valores iguais ou superiores aos valores de uma série temporal, permitindo, 

assim, dar uma garantia de permanência de uma determinada vazão. Nesse estudo, 

existem dados de vazão adotando como referência as vazões mínimas de 7,10,15 e 30 

dias de duração e tempo de retorno de 10 anos.  
 

A Tabela 6.1, apresenta as estações fluviométricas selecionadas no estudo que se 

encontram localizadas na área da bacia do lago Descoberto, e os seus respectivos períodos 

de dados. 
 

Tabela 6.1 - Estações fluviométricas localizadas na bacia do lago Descoberto 
 

Código 
(ANEEL) 

Nome da estação Curso d’água Área de 
drenagem (Km2)

Início Final 

60435000 Descoberto Montante  Rio Descoberto 114,72 06/1978 12/1997 

60435100 Chapadinha (Descoberto) Rio Chapadinha 20,77 06/1978 12/1997 

60435150 Olaria (DF – 08) Rio Olaria 12,60 a - 11/1985 

b - 03/1989 

a - 02/1988

b - 12/1997

60435200 Rodeador Rio Rodeador 111,55 06/1978 12/1997 

60435300 Capão Comprido Rio Capão Comprido 15,89 06/1978 12/1997 

60435320 Ribeirão das Pedras Ribeirão das Pedras 75,89 06/1978 12/1997 
FONTE: CAESB (2000) 
 

Dada a localização dessas estações fluviométricas, todas bastante próximas do ponto de 

encontro desses cursos d’água com o lago Descoberto, ou seja, localizadas a jusante de, 

praticamente, todos os usuários de cada curso d’água, conforme pode ser observado na 

Figura 6.4, foi necessário reconstituir as vazões naturais desses cursos d’água, para, então, 

terem-se os dados de disponibilidade hídrica de entrada do modelo. 

 

6.3.2.1 – Reconstituição das Vazões Naturais  
 

A reconstituição das vazões naturais dos cursos d’água onde existem as estações 

fluviométricas, as mesmas que foram selecionadas por Campana et al. (1998), contou com 

as bases de dados utilizadas no referido estudo e observou os critérios de vazão de 

referência determinados no Decreto Nº 21.007, de 18 de fevereiro de 2000, que regulamenta 

a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos no Distrito Federal. Nesse Decreto, o uso 

da água superficial está condicionado à utilização de uma vazão de referência representada 

pela descarga de até 90% (noventa porcento) de permanência a nível diário (Q90%). 
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Fonte: CAESB, 2000 
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Como forma de desconsiderar qualquer derivação de água que influenciou nos totais 

registrados pelas estações fluviométricas, o procedimento de reconstituição das vazões 

naturais busca incluir os volumes de água retirados pelos usuários a montante das estações 

fluviométricas, inserindo esses volumes nos totais de descarga de água observados pelas 

estações. 

 

Essa etapa da atividade não pode ser realizada adequadamente devido ao não atendimento 

das solicitações dos históricos das captações de água na bacia em estudo pela Companhia 

de Águas e Esgoto do Distrito Federal – CAESB. Nessa sentido, teve-se que adotar 

algumas simplificações, no que diz respeito ao uso da água para abastecimento humano, 

para dar continuidade ao estudo. 

 

De acordo com Plano Diretor de Água, Esgoto e Poluição Hídrica do Distrito Federal 

(CAESB, 1990), até o momento, existiram 5 (cinco) pontos de captação de água para 

abastecimento humano na bacia do lago Descoberto: ribeirão das Pedras, córrego Currais, 

córrego Capão da Onça, córrego Barrocão e rio Descoberto (elevatória). 

 

Desses pontos, as estações de captação do ribeirão das Pedras e do córrego Currais visam 

a complementação do abastecimento humano nas épocas de estiagem, operando, 

esporadicamente, durante períodos curtos, e com vazões baixas. Devido a essas 

justificativas e, principalmente, a não obtenção dos dados de captação, esses dois pontos 

foram desconsiderados na reconstituição das vazões naturais. 

 

Na reconstituição das vazões captadas dos córregos Capão da Onça e Barrocão, utilizaram-

se as únicas informações repassadas pela CAESB (2000), referentes à média anual captada 

nesses dois pontos no ano de 1999: Capão da Onça – 47 l/s e Barrocão – 38 l/s. A variável 

tempo da reconstituição desses usos obedeceu à data de operação desses sistemas, sendo 

que o sistema de captação do Capão da Onça já funcionava em 1977, ano a partir do qual 

se têm os registros dos dados hidrológicos. A do Barrocão teve seu início em 1994. 
 

A reconstituição das vazões devido à interferência dos outros usuários, representados na 

sua totalidade pelo uso de irrigação, foi realizada automaticamente, uma vez que, na maior 

parte dos cadastros dos usuários utilizados nesse estudo, existia a informação referente ao 

início da atividade. Para os cadastros que não disponham dessas informações, eles tiveram 

seu uso considerado desde o primeiro ano da reconstituição da vazão. 
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Contudo, as vazões foram reconstituídas somando-se os valores diários observados pelas 

estações fluvométricas com os totais anuais atualizados de consumo de água, tanto do uso 

da água devido à atividade de irrigação, quanto do uso devido ao abastecimento público. 
 

A atividade de reconstituição das vazões foi realizada considerando a segmentação das 

seções de análise adotada neste trabalho, a qual será apresentada no item 6.3.2.1. Em 

seguida, analisou-se a freqüência de ocorrência desses valores para, então, identificar o 

valor correspondente a vazão que é superada em 90% do tempo. Os resultados dessa 

análise estão apresentados na Tabela 6.2, enquanto na Tabela 6.3 têm-se, resumidamente, 

os totais dos volumes de água utilizados na reconstituição das vazões, sendo que o 

cadastro dos usuários utilizados na reconstituição das vazões encontra-se no Apêndice B 

deste trabalho. 
 

Tabela 6.2 – Vazões Reconstituídas 
 

Código Nome da estação Q90% (m3/s) 

60435000 Descoberto Montante (chácara 89) 0,932 

60435100 Chapadinha (Descoberto) 0,382 

60435150 Olaria (DF – 08) 0,227 

60435200 Rodeador 1,221 

60435300 Capão Comprido 0,619 

60435320 Ribeirão das Pedras 0,965 

 

Tabela 6.3 – Volumes de Água Utilizados na Reconstituição das Vazões 
 

Seção de análise Volumes totais de água usados na reconstituição (m3) 

Seção 1 0,2602 

Seção 4 0,0432 

Seção 6 0,9297 

Seção 8 0,0492 

Seção 10 0,1272 

Seção 11 0,0967 

 

6.3.2.2 – Estimativa da vazão de contribuição lateral 
 

Os dados fluviométricos, tratados no item anterior, referem-se aos volumes de água devido 

à área de drenagem dos cursos d’água que contribuem com o rio principal do sistema 

hídrico da bacia do lago Descoberto. Portanto, para melhor representar a disponibilidade 

hídrica da bacia, é necessário computar as contribuições oriundas das áreas de drenagem 

entre esses cursos d’água, ou seja, a contribuição lateral do curso d’água principal do 
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sistema que não está incluída em nenhuma área de drenagem das estações fluviométricas 

consideradas.  

 

Nesse sentido, incorporada a estrutura do suporte metodológico, existe uma equação com a 

função de estimar esses valores, regionalizando dados de uma área que possui informações 

para áreas com características semelhantes sem dados.  

 

Nessa simulação, optou-se por regionalizar as informações das duas áreas (montante e 

jusante) que envolvem a área sem dados, como forma de melhor caracterizar o 

comportamento hidrológico da seção. Assim, os valores correspondentes à ocorrência de 

água por unidade de área das seções sem dados foram estimados a partir da média da área 

e da vazão das estações que envolvem a seção, por meio de uma relação proporcional 

direta desses valores. A Tabela 6.4 demonstra, resumidamente, a metodologia de cálculo 

desses valores. 

 

6.3.3 - Aspectos Legais e Institucionais 

 

Antes mesmo da Política Nacional dos Recursos Hídricos, o Distrito Federal já possuía uma 

lei sobre o assunto, Lei 512/93, que foi regulamentada por Decretos a partir da data de sua 

publicação. Entre esses decretos, em 18 de fevereiro de 2000, foi publicado o Decreto Nº 

21.007, que regulamenta o instrumento de Outorga de Direito de Uso de Água. 

 

No Art. 5º desse decreto, estão estabelecidas, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, as 

situações de uso de águas dominiais do Distrito Federal, que dependem de prévia outorga 

da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – SEMATEC, 

atual Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH: 

1. derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo hídrico, para consumo 

final ou para insumo de processo produtivo; 

2. extração de água de reservatório subterrâneo, para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

3. lançamento em um corpo hídrico de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, 

tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

4. qualquer outro tipo de uso que altere o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo hídrico superficial ou subterrâneo. 
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Tabela 6.4 – Estimativa das vazões de contribuição lateral 

   
Seções com dados –  estação Seção 1- 60435000 Seção 2 - 60435100 Seção 4 - 60435150 Seção 6 - 60435200 Seção 8 - 60435300 Seção 10 - 60435400 
área de drenagem (km2) 115,000 21,000 12,600 111,550 16,000 75,900 

Q 90% (m3/s) 0,932 0,382 0,227 1,221 0,619 0,965 
   

Dados para a regionalização (médias das duas estações que envolvem a seção sem dados)  

Seção  entre as estações Área (km2) Q 90% (m3/s) Coeficiente de regionalização    
Seção 3 – 60435100 / 60435150  16,8 0,305 0,01815    

Seção 5 – 60435150 / 60435200 62,075 0,724 0,01166    

Seção 7 – 60435200 / 60435300 63,775 0,920 0,01425    

Seção 9 – 60435300 / 60435400 45,95 0,792 0,01723    

Seção 11 – 60435400 / trecho GO 45,95 0,815 0,01773    

Seção 12 – Trecho virtual GO 45,95 0,815 0,01773    

   
Regionalização   
Seção entre as estações área (km2) Q 90% regionalizado (m3/s)  
Seção 3 – 60435100 / 60435150  18,61 0,337   

Seção 5 – 60435150 / 60435200 0 0,000   

Seção 7 – 60435200 / 60435300 1,69 0,024   

Seção 9 – 60435300 / 60435400 0 0,000   

Seção 11 – 60435400 / trecho GO 24,05 0,427   

Seção 12 – Trecho virtual GO 

Coeficiente de regionalização 

0,01815 

0,01166 

0,01425 

0,01723 

0,01773 

0,01773 25,05 0,444   

   

Dados obtidos    

Seção entre as estações Área (km2) Q 90% (m3/s)     

Seção 3 – 60435100 / 60435150  18,61 0,337     

Seção 5 – 60435150 / 60435200 0 0,000     

Seção 7 – 60435200 / 60435300 1,69 0,024     

Seção 9 – 60435300 / 60435400 0 0,000     

Seção 11 – 60435400 / trecho GO 24,05 0,427     

Seção 12 – Trecho virtual GO 25,05 0,444     

 



 

 101 
 

No Art. 6°, estão listados os usos que independem de outorga pelo Poder Público: 

I - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

II - as acumulações de água consideradas insignificantes. 

 

Os quantitativos de acumulações, derivações, captações e lançamentos considerados 

insignificantes serão definidos pelos poderes outorgantes, com base em propostas dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica, se existentes, obedecidos os critérios gerais estabelecidos pelo 

Colegiado Distrital de Recursos Hídricos-CDRH; 

 

A hierarquia de preferência para outorgar o direito de uso de recursos hídricos será deferida 

pela seguinte ordem (Art. 12º): 

1. abastecimento público, assim entendido o resultante de serviço destinado ao suprimento de 

água a distintas categorias de consumo de caráter coletivo, do tipo doméstico, comercial e 

industrial, com prioridade conferida ao direito de uso doméstico perante aos demais usos 

consuntivos, em especial sobre usuários em que o recurso hídrico participa como insumo de 

processo produtivo; 

2. para fins agrícolas, onde houver sistema de captação e distribuição dos recursos hídricos 

para uso coletivo; 

3. para fins agrícolas, mediante captação direta para uso individual; 

4. outros usos permitidos. 

 

O Art. 13º define que, na hipótese de concorrerem vários pedidos de outorga do direito de uso e 

sendo a disponibilidade hídrica insuficiente para atender à demanda total, a SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, sempre que possível, 

procederá ao rateio segundo seu critério exclusivo, respeitada sempre a ordem indicada no Art. 

12º. Persistindo empate, terão preferência os usos que melhor atenderem aos interesses 

sociais. 

 

Os Artigos 16º e 17º definem os critérios que fundamentarão a análise da disponibilidade 

hídrica, que deverá ser realizada em função das características hidrogeológicas do local ou da 

bacia sobre a qual incide a outorga, observando ainda o seguinte: 

1. quando se trata de água superficial, a vazão de referência será a descarga de até 90% 

(noventa porcento) de permanência a nível diário (Q90), determinada para o ponto do curso 

d'água sobre o qual incide a outorga;  
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2. quando se trata de água subterrânea, a vazão de referência estará baseada em uma das 

seguintes situações: 

a) na vazão de segurança de cada sub-sistema aqüífero;  

b) na capacidade de recarga do aqüífero. 

3. quando se trata de água para lançamento de efluentes, a vazão de diluição: 

a) Será fixada de forma compatível com a carga poluente, podendo variar ao longo do 

prazo estabelecido, em função da concentração máxima de cada indicador de poluição; 

b) Serão calculadas individualmente, em função da natureza do poluente. 

 

O somatório das vazões a serem outorgadas em um mesmo curso d'água deverá observar os 

seguintes limites máximos: 

- 80% (oitenta porcento) da vazão de referência do manancial, estimada com base na vazão 

de até 90% (noventa porcento) de permanência a nível diário, quando não houver 

barramento; 

- 80% (oitenta porcento) das vazões regularizadas com 90% (noventa porcento) de garantia, 

dos lagos naturais ou de barramentos implantados em mananciais perenes; 

 

Os limites máximos estabelecidos nos incisos I e II são referentes ao ponto da bacia sobre o 

qual incide(m) o(s) pedido(s) de outorga, podendo a autoridade outorgante alterar o nível de 

garantia de manutenção da disponibilidade de qualquer corpo hídrico, com o fim de 

compatibilizar interesses ambientais ou de usos primaciais, mediante portaria do Secretário da 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

Nos casos de abastecimento humano, os limites dos incisos I e II poderão atingir até 95% 

(noventa e cinco por cento). 

 

No caso do inciso II, a vazão remanescente de 20% (vinte porcento) das vazões regularizadas 

deverá escoar para jusante , por descarga de fundo ou por qualquer outro dispositivo que não 

inclua bombas de recalque. 
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6.3.4 - Variáveis e coeficientes das equações 

 

Conforme a atividade do item 6.3.1, foram identificados dois grandes grupos de usuários de 

água cadastrados na área de estudo: irrigação e abastecimento humano. Ambos usos 

encontram-se na categoria de derivações de água para atenderem a usos quantitativos. 

 

Assim, o único coeficiente que foi necessário ser determinado para a realização desse teste foi 

o coeficiente de utilização, denominado nesse trabalho por (a), o qual integra a equação de 

determinação da vazão de consumo (Qc), tanto para o uso de irrigação quanto para o uso de 

abastecimento público. 

 

Barth e Pompeu (1987) caracterizaram o uso de água para irrigação como um uso consuntivo 

alto, consumindo em torno de 90% da água derivada para o uso no Brasil. 

 

Dados mais recentes e específicos do território do Distrito Federal estão apresentados no 

estudo “O Estado das Águas no Brasil” (ANEEL, 1999). Nesse documento, o Distrito Federal 

apresenta uma demanda por consumo de água da ordem de 7.938 m3/ha.ano para irrigar 

11.680 ha, sendo que a água realmente consumida pelos cultivos foi de 5.845 m3/ha.ano, 

resultando em uma eficiência de 73,6 % do consumo da água entre o volume derivado e o 

volume consumido no processo. 

 

Dessa forma, procurando associar uma margem de segurança ao valor de 73,6 % e ao mesmo 

tempo ajustar esse valor aos comumente utilizados nesses tipos de estudos, que variam entre 

80 a 90 %, o valor do coeficiente de utilização definido para realizar o teste do suporte 

metodológico foi de 80%. 

 

6.3.5 – Segmentação das Seções de Análise de Aplicação do Modelo 
 

A utilização do suporte metodológico depende da realização de um trabalho prévio de 

preparação das informações da bacia a ser analisada. O produto dessa atividade constitui os 
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dados de entrada do suporte metodológico, representados, tanto pelas informações 

responsáveis pela caracterização das disponibilidades e das demandas hídricas, conforme 

apresentado anteriormente, quanto pela segmentação do sistema nas seções de análise. 

 

Com vista a viabilizar a aplicação do suporte metodológico, a divisão das seções dos cursos 

d’água, que compõem o sistema hídrico da bacia do lago Descoberto, deu-se, principalmente, a 

partir de trechos onde havia conhecimento prévio de seu comportamento hidrológico, por meio 

de registros de séries de dados fluviométricos.  

 

Conforme o estudo desenvolvido por Campana et al. (1998), entre os cursos d’água que 

compõem a bacia do lago Descoberto, existem seis estações fluviométricas com período de 

dados suficientes para uma análise estatística visando a conhecer o comportamento hidrológico 

desses cursos d’água. Essas estações estão localizadas nos seguintes afluentes do lago 

Descoberto: rio Chapadinha, rio Rodeador, rio Olaria, rio Capão Comprido e ribeirão das 

Pedras, além do rio Descoberto, a montante do lago. 

 

Quanto à parte da bacia localizada no território do estado de Goiás, não foi identificado curso 

d’água algum com informações que justificassem a sua inserção nas seções de análise. Dessa 

forma, decidiu-se por incluir um trecho virtual (seção 12) para representar a contribuição lateral 

dessa área na bacia do lago Descoberto. 

 

A representação do lago Descoberto no modelo só foi possível a partir de algumas adaptações, 

visto que a atual estrutura de análise do suporte metodológico não prevê avaliações de 

reservatórios de regularização. Nesse sentido, dada a função da barragem que formou o lago 

Descoberto de regularizar vazões, considerou-se essa intervenção antrópica como um 

“empreendimento” que, ao contrário de derivar água do sistema, contribui com o aumento da 

oferta desse recurso nos períodos de estiagem. Assim, a barragem que forma o lago 

Descoberto foi considerada como um uso, que teve no momento de entrada de seus dados no 

modelo a inserção de um sinal negativo. A interação da barragem do lago Descoberto no 

sistema está representada na última seção de análise, seção 13, trecho onde se localiza um 

ponto de captação de água para abastecimento público, sob responsabilidade da CAESB. 
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Portanto, a tarefa de segmentar a bacia do lago Descoberto, em seções de analise, 

fundamentou-se na tentativa de compatibilizar as informações disponibilizadas sobre a oferta e 

demanda desse recurso, como a estrutura e capacidade de análise do modelo.  

 

A segmentação final resultante dessa analise está formada por 13 (treze) seções de análise, 

como apresentado na Figura 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Segmentação das seções de análise 

Seção 9

 
Goiás Distrito Federal
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6.4 - VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

A execução do teste do modelo proposto permitiu a identificação tanto de alguns aspectos que 

podem ter seu funcionamento melhorado, como de arranjos mais adequados de organização e 

exibição dos processos de análise, bem como das entradas e saídas dos dados. Esses itens 

serão abordados no capítulo seguinte como sugestões para futuros estudos. 

 

Os resultados obtidos com a simulação do modelo proposto estão apresentados, 

resumidamente, na Tabela 6.5, enquanto no disquete, que acompanha esta pesquisa, encontra-

se a Base de Dados (do sistema e do usuário) desenvolvida, que possibilitou a realização da 

simulação. 

 

Na análise dos dados gerados a partir dessa simulação não se pode esquecer das 

simplificações e adaptações que se fizeram necessárias para tornar possível a realização desse 

teste, as quais já foram apresentadas neste capítulo. 

 

Portanto, infelizmente devido à problemática enfrentada tanto na obtenção, quanto na 

existência de informações de interesse do tema estudado, não se recomenda a adoção desses 

dados como valores que representam fielmente uma realidade, mas sim como subsídios 

pertinentes às discussões e reflexões sobre a questão da disponibilidade hídrica da bacia do 

lago Descoberto, especialmente, no que tange à aplicação do instrumento de outorga dos 

direitos de uso de recursos hídricos nessa bacia. 

 

Assim, nesse item, será discutida a resposta do modelo, gerada nessa simulação “teste”, e 

analisados alguns cenários futuros que esses resultados podem indicar. 

 

De acordo com a Tabela 6.5, nota-se que em nenhuma seção de análise houve um balanço 

hídrico negativo, caracterizando a inexistência de conflitos já estabelecidos entre usuários 

instalados essa bacia.  

 

Porém, analisando as vazões ainda disponíveis das seções, Tabela 6.6, nota-se que, para o 

contexto da bacia em estudo, a seção 6, correspondente ao ribeirão Rodeador, apresenta, com 

grande diferença, a menor disponibilidade hídrica das seções analisadas. Esse resultado já era 
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esperado, tendo em vista o grande número de usuários e canais de derivação instalados nessa 

área. 

 

Assim, pode-se concluir que caso seja mantida a forte tendência de uso do solo da área da 

seção 6, nessa seção há graves riscos de ocorrência de conflitos.  

 

Por outro lado, ao se pensar em cenários futuros, não tão distantes, esses números, também, 

fazem indicações da frágil situação de algumas seções de análises, em especial a primeira, a 

décima e, novamente, a sexta seção.  

 

Para melhor discutir essa problemática, na Tabela 6.7 está apresentada uma estimativa da 

porcentagem da área total das seções com potencial de suprimento de água, considerando o 

uso de água para irrigação, principal uso identificado na bacia, e o nível atual de tecnologia 

praticado na região. Dessa forma, conclui-se que, caso não seja revertida essa tendência de 

uso e de tecnologia, as restrições de origem hídrica permitiriam um aproveitamento da ordem 

de 5 a 26% dos potenciais de uso do solo das seções da bacia do lago Descoberto.  

 

Diante do exposto e considerando as características de pequenas propriedades da bacia, 

acredita-se que em um universo de muitos chacareiros cada um pretenderá usufruir dos 

benefícios que suas propriedades podem oferecer, sendo esse contexto impraticável, sob o 

ponto de vista de suprimento de água, percebe-se a gravidade do problema que os gestores 

públicos terão que enfrentar nessa bacia, em especial na seção 6, uma vez que é bastante 

improvável que proprietários de terra, em uma situação de gestão não organizada da água, 

abram mão de seus interesses econômicos em benefício de outros usuários, ou mesmo por 

consciência ecológica. 

 

Nesse sentido, pode-se prever a necessidade de intervenção do poder público nessa bacia, 

especialmente por intermédio da implementação de um sistema de outorga dos direitos de uso 

de recursos hídricos, como forma de controlar e otimizar o aproveitamento das disponibilidades 

hídricas da bacia, bem como garantir os direitos de acesso aos recursos hídricos de usuários 

adequadamente instalados na área. 
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Tabela 6.5 – Resultado da simulação do suporte metodológico aplicado à bacia do lago Descoberto 

 
Seção Ql (m3/s) Qr (m3/s) Qecol (m3/s) Qo (m3/s) Qd (m3/s) 

1 0 0,932 0,186 0,225 0,521 

2 0 0,382 0,076 0,000 0,306 

3 0,337 0,600 0,330 0,000 1,096 

4 0 0,227 0,045 0,035 0,147 

5 0,000 0,376 0,376 0,000 1,243 

6 0 1,221 0,244 0,744 0,233 

7 0,024 0,644 0,625 0,000 1,496 

8 0 0,619 0,124 0,039 0,456 

9 0,000 0,749 0,749 0,000 1,952 

10 0 0,965 0,193 0,102 0,670 

11 0,427 1,368 1,027 0,077 2,886 

12 0,000 0,444 0,089 0,000 0,355 

13 0 1,116 1,116 -1,88 5,121 

 

Tabela 6.6 – Análise das vazões outorgáveis das seções com maior número de usuários 

 
Seção Qr (m3/s) Qecol (m3/s) Qoutorgável 

(m3/s) 
Qoutorgada 

(m3/s) 
% da Qoutorgável 
ainda disponível 

1 0,932 0,186 0,746 0,23 69,82 

4 0,227 0,045 0,182 0,04 80,73 

6 1,221 0,244 0,977 0,74 23,83 

8 0,619 0,124 0,495 0,04 92,12 

10 0,965 0,193 0,772 0,10 86,79 

11 1,368 1,027 0,342 0,08 77,46 
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Contudo, entende-se ser necessário definir alternativas de uso e ocupação do solo mais 

favoráveis às condições de disponibilidades hídricas da bacia, revendo as culturas e práticas 

de irrigação adotadas ou, mesmo, pensar-se em outras estratégias de atividades 

econômicas mais sustentáveis para os recursos hídricos da região, como o ecoturismo e a 

piscicultura. 

 

6.5 – AVALIAÇÃO DO SUPORTE METODOLÓGICO 
 

Após desenvolvido o suporte metodológico, realizou-se um teste com o modelo proposto a 

partir de sua simulação na bacia do lago Descoberto. O objetivo desse teste foi o de avaliar, 

juntamente com técnicos envolvidos no processo de implementação do instrumento de 

outorga no Distrito Federal, o desempenho e aplicabilidade do suporte metodológico 

proposto. 

 

Esse processo de avaliação contou com quatro reuniões com o grupo de gerenciamento dos 

recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – 

SEMARH, além de vários contatos informais com a mesma secretaria. 

 

Na primeira reunião foi apresentada a proposta da presente pesquisa, na oportunidade a 

SEMARH colocou-se a disposição para contribuir com o desenvolvimento do estudo. No 

encontro seguinte foi discutido o andamento do trabalho, inclusive a sistematização dos 

dados fornecidos pela própria SEMARH. A terceira reunião contou com a exposição dos 

módulos desenvolvidos para compor o suporte metodológico. A grande contribuição para o 

desenvolvimento do suporte metodológico aconteceu na última reunião, quando, juntamente 

com o grupo da SEMARH, simulou-se a entrada de novos usuários em um sistema já 

cadastrado, o sistema do lago Descoberto. 

 

Esse contato possibilitou uma melhor compreensão do suporte metodológico desenvolvido 

por parte dos técnicos da SEMARH, permitindo uma troca de informações e experiências, 

sendo que algumas foram inseridas neste trabalho como recomendações para futuros 

estudos. 

 

O resultado dessa avaliação foi positivo, ou seja, o suporte metodológico desenvolvido 

mostrou-se adequado para apoiar a implementação do instrumento de outorga, sendo que 

os potenciais usuários desse suporte ficaram interessados em testá-lo em outras bacias do 

Distrito Federal, afirmando a pertinência do uso do modelo desenvolvido. 
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Tabela 6. 7 – Discussão de cenários de atendimento das demandas hídricas para o uso de irrigação 

 
Seção Área 

(km2) 
Área 
(ha) 

Área 
irrigada 

(ha) 

Q 90% 
(m3/s) 

Q ecol 
(m3/s) 

Q outorgado 
(m3/s) 

Q outorgável 
(m3/s) 

Q outorgável 
(l/s) 

Área de irrigação* 
correspondente a 
Q outorgável (ha) 

Área total com 
potencial para 
irrigação (ha) 

% da área total 
com potencial para 

irrigação (ha) 

1 115,0 11500 152,5 0,932 0,186 0,225 0,521 520,6 433,8 586,3 5 

4 12,6 1260 35,5 0,227 0,045 0,035 0,147 146,6 122,2 157,7 13 

6 111,6 11155 818,3 1,221 0,244 0,744 0,233 232,8 194,0 1012,3 9 

8 15,9 1589 39,0 0,619 0,124 0,039 0,456 456,2 380,2 419,2 26 

10 75,9 7589 118,5 0,965 0,193 0,102 0,670 670,0 558,3 676,8 9 
* atividade de irrigação considerando a prática tecnológica e de cultura adotada atualmente 
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7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O presente trabalho foi motivado pela hipótese segundo a qual um suporte metodológico 

concebido a partir dos princípios dos sistemas de apoio à decisão poderia constituir-se em 

uma ferramenta importante no apoio às tomadas de decisões sobre os pleitos de outorga. A 

formulação dessa hipótese teve sua origem em uma reflexão sobre o momento atual de 

evolução, vivido pelo setor de gerenciamento dos recursos hídricos do País, que vem 

necessitando de metodologias e ferramentas apropriadas para apoiar a implementação dos 

instrumentos, em especial o da outorga, estabelecidos pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos – Lei 9.433. 

 

O objetivo esperado desta pesquisa foi, assim, o de desenvolver um suporte metodológico 

de apoio à tomada de decisão no processo de outorga, constituído pelas unidades 

componentes de um Sistema de Apoio à Decisão – SAD, que levasse em conta uma análise 

de coerência entre natureza do problema e bases de dados. A principal característica 

pretendida para esse suporte é a possibilidade, não só do mesmo evoluir ao longo do 

tempo, ao poder ser continuamente alimentado por novas informações sobre uso e 

disponibilidade de água, como também de permitir modificações da representação do 

sistema analisado (redivisão dos trechos em análise, aumento da área de abrangência do 

sistema, alteração dos critérios de alocação de água, entre outros), de tal modo que o 

processo de análise possa incorporar, de forma progressiva, a complexidade e a 

especificidade inerente a cada sistema. 

 

Como forma de se atingirem os objetivos pretendidos pelo estudo, foi adotada uma 

metodologia de desenvolvimento da pesquisa que, basicamente, envolveu o estudo de 

marcos teóricos e conceituais de três grandes blocos referenciais (Instrumentos e Práticas 

da Gestão dos Recursos Hídricos, Ferramentas de Apoio à Decisão – SAD’s e as Formas 

de Representação dos Processos de Ocorrência, Uso e Aproveitamento dos Recursos 

Hídricos). A análise desses temas precedeu e fundamentou as atividades da etapa seguinte, 

na qual foi concebido, em seus detalhes e com as adaptações que se fizeram necessárias, o 

suporte metodológico, com recurso à programação Borland Delphi (Leão, 2000). Na terceira 

etapa, como forma de avaliar o suporte desenvolvido, foi realizada uma simulação do 

suporte metodológico para a bacia do lago Descoberto. Técnicos responsáveis pela 

implementação do instrumento de outorga no Distrito Federal participaram da análise da 

aplicabilidade do suporte metodológico proposto. 
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Verifica-se que a estratégia metodológica adotada nesta pesquisa tornou possível 

desenvolver uma primeira versão do produto desejado, ou seja, um suporte metodológico 

evolutivo, para avaliar pleitos de outorga, concebido a partir de bases teóricas dos SAD’s. 

Segundo avaliações de técnicos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos do 

Distrito Federal, o suporte desenvolvido mostrou-se apropriado para análise e de interesse 

para os tomadores de decisão. 

 

Essa constatação confirma a pertinência da aplicação dos princípios dos SAD’s no 

desenvolvimento de estruturas computacionais gerenciadoras para auxiliar os decisores na 

análise de pleitos de outorga. Esses sistemas conseguem tratar, de forma ágil, um grande 

número de informações, além de possibilitar a incorporação dos conhecimentos de um 

especialista, sem a necessidade de sua presença de forma continuada. 

 

A presente pesquisa permitiu-se chegar, também, a constatações e conclusões, de natureza 

mais específica, apresentadas a seguir em função da etapa do trabalho. 

 

1 – Levantamento bibliográfico 
 

A pesquisa dos marcos teóricos e conceituais iniciou-se com o estudo dos instrumentos e 

práticas da gestão dos recursos hídricos, primeiro dos três blocos referenciais abordados 

nessa fase. A pesquisa desse tema permitiu estudar as muitas interfaces do instrumento de 

outorga com os aspectos físicos, sociais, políticos, econômicos e institucionais da gestão 

das águas. As diferentes dimensões da questão determinam a necessidade de se contar 

com uma estrutura gerencial capaz de assimilar essas muitas relações e, por meio de 

procedimentos ordenados, organizá-las e tratá-las, de modo a contemplá-las nas 

sistemáticas de análises. Essa necessidade foi interpretada como um indício da pertinência 

do uso dos SAD’s como uma ferramenta adequada para incorporar os vários aspectos 

mencionados. 

 

A pesquisa do segundo bloco referencial, ou seja, o das ferramentas de apoio à decisão, 

proporcionou um melhor conhecimento das estruturas, dos fundamentos e das 

aplicabilidades dos diferentes componentes dos SAD’s, além de ter permitido avaliar uma 

eventual utilização de estruturas computacionais semi-prontas, denominadas Shell, 

responsáveis pela geração automática de Sistemas Especialistas. 

 



 

 113 
 

De modo geral, desde o início da pesquisa, ficou evidenciada a potencialidade no uso 

dessas ferramentas no tratamento de questões relativas ao gerenciamento dos recursos 

hídricos, inclusive com experiências brasileiras abordando o tema de outorga. 

 

Como última atividade dessa primeira etapa, estudaram-se, não só as formas de 

representação dos processos de ocorrência, uso e aproveitamento dos recursos hídricos, 

como também os critérios e indicadores usualmente adotados nas análises dos pleitos de 

outorgas. Dessa avaliação, que permitiu ampliar o conhecimento de experiências nacionais 

e internacionais com técnicas e com critérios de alocação de água, pôde-se concluir que a 

adoção dos valores das vazões outorgáveis e os das vazões que devem ser mantidos nos 

sistemas, para preservação do equilíbrio ambiental, vêm sendo definidos, na prática, sem 

muito embasamento nos aspectos regionais, ou mesmo, sem nenhum tipo de avaliação 

mais acurada. Essa constatação pôde explicar o porquê da ineficiência observada em 

alguns sistemas de aproveitamento dos recursos hídricos, além de justificar a atitude 

observada por grupos de usuários, que vêm reivindicando a revisão dos critérios de 

alocação de água. 

 

Embora a bacia selecionada para realizar o teste do suporte metodológico se diferencie da 

realidade de disponibilidade de dados hidrológicos da grande maioria das bacias 

hidrográficas brasileiras, a análise empreendida permitiu constatar que, no País, de um 

modo geral, a inexistência ou insuficiência de dados hidrológicos constitui no maior impasse 

para a implementação adequada do instrumento de outorga, sendo, pois, a implantação de 

um sistema de informações hidrológicas o melhor investimento para viabilizar o processo de 

outorga. 

 

A abordagem desse tema, nas linhas de programação do suporte metodológico, deu-se por 

meio de uma esquematização de situações-tipo, para as quais foram indicadas critérios de 

alocação de água, nas situações que o modelo prossegue a análise, e técnicas de 

tratamento dos dados hidrológicos, quando essas informações são consideradas 

inadequadas pelo modelo, sugerindo a interrupção da análise. O estabelecimento dessas 

indicações de tratamento de dados é fruto de uma reflexão inicial sobre a questão, 

fundamentada, principalmente, em experiências estaduais. Não é oportuno, pois, apresentar 

qualquer conclusão sobre a questão, a não ser o quanto é importante esse tipo de avaliação 

para a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. 
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2 – Formulação do Suporte Metodológico 
 

No geral, o desenvolvimento do trabalho respeitou a metodologia proposta inicialmente, 

apesar da dificuldade encontrada em se recorrer a sistemas semi-acabados, denominados 

de shell, para a construção de sistemas especialistas. A dificuldade não surgiu devido à 

ineficiência do shell no auxílio à construção de tais estruturas, mas sim devido às limitações 

associadas à construção de uma base de dados encontradas no shell selecionado. Esse 

fato levou a uma adaptação da metodologia quanto à estratégia de construção do suporte 

metodológico, atividade que acabou sendo executada pela reprogramação da base de 

conhecimento, desenvolvida no shell – Expert SINTA em linguagem Borland Delphi 5 (Leão, 

2000), atividade realizada com o apoio de um programador. 

 

No decorrer do desenvolvimento desse estudo, a abrangência dos objetivos, também, sofreu 

adaptações, devido ao tempo disponível para realizar o trabalho, não permitindo 

complementar o modelo com as rotinas de evolução de análise dos sistemas. No entanto, 

como na formulação da estrutura do modelo foi prevista essa evolução, torna-se mais 

simples a implementação de tais rotinas, o que será apresentado mais à frente como 

sugestão para futuros estudos. 

 

3 – Teste do Suporte Metodológico  
 

Após desenvolvido o suporte metodológico, foi realizado um teste, o qual contou com a 

simulação do modelo na bacia do lago Descoberto. Os resultados obtidos, a partir desse 

teste, permitiram se chegar a conclusões relativas a dois aspectos: um referente à 

formulação e aplicabilidade do suporte metodológico proposto e, o outro, relativo aos 

resultados gerados com a simulação do modelo. 

 

Esses resultados apresentaram números que podem tanto caracterizar conflitos atuais entre 

usuários, quanto indicar os riscos de ocorrência de conflitos, impedindo, dessa forma, um 

uso racional da água na bacia do lago Descoberto. 

 

A partir da análise desses resultados e de algumas avaliações de demanda pelo uso da 

água, considerando as estimativas de expansão das áreas utilizadas para irrigação, 

mantendo as condições tecnológicas atuais, bem como a tendência da atividade econômica 

local, foi possível perceber a fragilidade da sustentabilidade dos usos dos recursos hídricos 

da região. Tendo em vista que a disponibilidade hídrica atual da bacia é capaz de suprir as 
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demandas pelo uso de água correspondente ao aproveitamento de, no mínimo, 5% e, no 

máximo, 26% do potencial de uso do solo das áreas totais das seções de análise estudadas. 

 

Esses valores não devem ser assumidos como uma realidade, sem que antes seja 

verificada, adequadamente, a consistência das informações utilizadas na simulação do 

modelo. 

 

O outro aspecto considerado nessa etapa, ou seja, a aplicabilidade do suporte metodológico 

proposto na visão de seus virtuais usuários, foi avaliado por técnicos do setor de recursos 

hídricos do Distrito Federal, para os quais foi apresentado o suporte metodológico, tendo 

sido aberto um espaço para discussão, no sentido de se acolherem contribuições desses 

usuários e de se conhecerem os seus julgamentos sobre a pertinência do modelo. 

 

O resultado desse contato foi bastante produtivo, tendo sido confirmado o interesse desses 

decisores e técnicos em se trabalhar com o modelo proposto. Houve, também, valiosa 

contribuição para o aperfeiçoamento do suporte, por meio de sugestões visando à 

complementação e à adaptação de diferentes aspectos do modelo. As sugestões julgadas 

mais importantes acham-se apresentadas logo a seguir. 

 

RECOMENDAÇÕES  
 

- Realizar novos testes, preferencialmente, em sistemas onde haja problemas 

associados à qualidade de água. 

- Realizar estudos visando a incorporar à estrutura gerencial do suporte metodológico 

um caminho de programação que permita acompanhar a evolução do sistema em 

análise, a partir da realização de novas divisões, ampliação de seções de análise e da 

possibilidade de se alterarem os critérios de alocação de água, definidos na entrada 

dos dados do sistema. Assim, a partir do momento que houver interesse em se 

redividirem os trechos ou se alterarem os critérios de alocação de água, seja possível 

reanalisar a disponibilidade de água, aproveitando-se o cadastro do sistema e dos 

usuários existentes. 

- Implementar, na estrutura gerenciadora do suporte metodológico, fases de análise 

com critérios de alocação de água diferentes e sub-rotinas de análise dentro dessas 

fases que possibilitem a consideração de diferentes níveis de garantia de atendimento 

aos usuários.  

- Estudar a possibilidade de comunicação do suporte metodológico com outros 

programas, especificamente, de modelos gerenciadores de outros instrumentos da 
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Política Nacional de Recursos Hídricos, de tratamento de dados hidrológicos, de 

georeferenciamento de informações e de bancos de dados. 

- Aprofundar a discussão sobre os critérios de alocação de água e sobre as 

metodologias disponíveis de tratamento dos dados hidrológicos. 

- Melhorar o módulo - Base de Dados, de modo a torná-lo uma ferramenta 

independente do modelo, ou seja, permitindo a manipulação das informações por 

usuários em suas rotinas de atividades, como a produção de relatórios das situações 

dos sistemas registrados. Recomenda-se avaliar a realização desse estudo 

interligando a base de dados do modelo com um banco de dados, podendo ser 

desenvolvido em formato de tipo ACCESS. 

 

No que se refere, especificamente, ao aprofundamento da questão de uso e apropriação 

dos recursos hídricos da área estudada, propõem-se . 

 

− Realizar estudos de outras práticas de uso da água para irrigação, de modo a gerar 

indicações de técnicas e culturas mais apropriadas para a região, contribuindo com a 

otimização do uso da água e respeitando a vocação agrícola local. 

− Estudar alternativas de otimizar o uso da água, compatibilizando-o com as 

potencialidades dos recursos naturais da área e a perspectiva de expansão do uso para 

abastecimento humano. 

− Discutir os resultados dos testes citados acima junto aos tomadores de decisão e 

usuários, de forma a definir, consensualmente, um cenário desejado das 

disponibilidades hídricas da região, bem como as estratégias para se alcançar tal 

cenário. 

− Atualizar os dados sobre os usuários para realizar novas simulações, tendo em vista a 

elaboração de um plano de uso e ocupação do solo fundamentado no balanço hídrico 

resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 117 
 

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Aneel – Agência nacional de Energia Elétrica (1999). O Estado das Águas no Brasil – 1999. 
MME, MMA/SRH e OMM, Brasília, DF. 
Arnold, J. G. e Sammons, N. B. (1988). “Decision support system for selecting inputs to a 

basin scale model.” Water Resources Bul., 24(24),749-759. 
Azevedo, L. G. T., Porto, R. L. L. e Porto, M. (1998). “Sistema de apoio à decisão para o 

gerenciamento integrado de quantidade e qualidade da água: metodologia e estudo de 
caso.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 3(1), 21-51. 

Barraqué, B. (1995). Les Politiques de L’eau en Europe. Éditions La Découverte, Paris, 
França. 

Barth, F. T. e Pompeu, C. T.(1987). “Fundamentos para gestão dos recursos hídricos.” In: 
Barth, F. T., Pompeu, C. T., Fill, D. H., Tucci, C. E. M., Kelmam, J. e Braga Júnior, B. P. 
F. Modelos para Gerenciamento de Recursos Hídricos. Coleção ABRH de Recursos 
Hídricos nº 1. ABRH, Nobel, São Paulo 

Benetti, A. e Bidone, F. (1997). “O meio ambiente e os recursos hídricos.” In: Tucci, C., E., 
M., (org). Hidrologia Ciência e Aplicação. Ed. da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, ABRH, Porto Alegre, RS. 

Braga Júnior, B., Barbosa, P. S. F. e Nakayama, P. T. (1998). “Sistema de suporte à decisão 
em recursos hídricos.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 3(3), 73-95. 

Brasil (1916). Lei nº 3.071 – Código Civil. 
Brasil (1934). Decreto nº 24.643 – Código das Águas. 
Brasil (1988). Constituição Federal. 
Brasil (1997). Lei nº 9433. 
CAESB – Companhia de Água e esgotos de Brasília. (1990). Plano Diretor de Água, Esgoto 

e Controle de Poluição Hídrica do Distrito Federal. CAESB, Brasília, DF. 
Campana, N. A.; Monteiro, M. P.; Koide, S. e Cordeiro Netto, O. M. (1998). Inventário 

Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos Superficiais do Distrito Federal. MTARH-
UnB/SRH/SEMATEC. Brasília, DF. 

Cirilo, J. A., Sampaio, R.A., Agra, M. C. M., Cunha, F. A. G. C. (1997a). “Sistema de 
informações de recursos hídricos do estado de Pernambuco: subsistema de 
informações ao usuário.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 2(1), 29-43. 

Cirilo, J. A., Baltar, A. M., Rolim, A. L. e Torres, C. O. (1997b). “Processamento integrado de 
dados para análise hidrológica.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 2(1), 
15-28. 

Conejo, J. G. L. (1993). “A outorga de uso da água como instrumento de gerenciamento dos 
recursos hídricos.” Revista de Administração Pública, 27(2), 28-62. 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente (1986). Resolução CONAMA Nº 20. 
Cordeiro Netto, O. M., Baltar, A. M. e Pimentel, C. E. B. (2000). “Critérios para outorga de 

uso da água para irrigação: o caso da bacia do rio Preto no Distrito Federal – Brasil.” In: 
Anais do I Simpósio de Recursos Hídricos do Centro-Oeste, Brasília, DF. 

DNAEE – Departamento Nacional e Energia Elétrica (1985). Guia Metodológico para 
Regionalização de Vazões. DNAEE, Brasília, DF. 

DNAEE – Departamento Nacional e Energia Elétrica (1996). Inventário das Estações 
Fluviométricas, Brasília, DF. 

Department of Natural Resources (1995). Colorado River Decision Support System 
Overview. Division of Water Resources, Colorado, USA. 

Dooge, J. C. I. (1997). Linear Theory of Hydrologic Systems. Technical Bulletin n. 1948, 
ARS, US Department of Agriculture. 

Eiger, S. (1991). “Qualidade das águas em rios e estuários.” In: Porto, R. L. L. (Org.), 
Branco, S. M., Cleary, R. W., Coimbra, R. M., Eiger, S., Luca, S. J., Nogueira, V. P. Q. e 
Porto, M. F. A. Hidrologia Ambiental, ABRH, Edusp, São Paulo, SP. 

EMBRAPA (1978). Mapa de Recolhimento de Solos do Distrito Federal. 1ª edição, SNLCS, 
Brasília. 



 

 118 
 

ENGECORPS e SRH (1998). Manual de Outorga. SRH, Brasília, DF. 
Ferraz, A. R. G. (1996). Modelo Decisório para Outorga de Direito ao Uso da Água no 

Estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado, Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo, Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, São Paulo, SP. 

Ferraz, A. R. G. e Braga Júnior, B. P. F. (1998). “Modelo decisório para a outorga de direito 
ao uso da água no estado de São Paulo.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos 
Hídricos, 3(1), 5-19. 

Fill, H. D. (1987). “Informações hidrológicas.” In: Barth, F. T., Pompeu, C. T., Fill, D. H., 
Tucci, C. E. M., Kelmam, J. e Braga Júnior, B. P. F.  Modelos para Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Coleção ABRH de Recursos Hídricos nº 1. ABRH, Nobel, São Paulo, 
SP. 

Freitas, A. J. (1997). “Direito e outorga de uso de água.” In: Silva, D. D. e Pruski, F. F. (org) 
Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, Ministério do Meio 
Ambiente, Brasília, DF, 15-36. 

Freitas, N. (1996). Um Diagnóstico da Utilização dos Conceitos de Sistemas de Apoio à 
Decisão para Gerenciar Recursos Hídricos. Dissertação de Mestrado, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Porto Alegre, RS. 

Governo do Distrito Federal (1993). Lei nº 512 - Dispõe sobre a Política de Recursos 
Hídricos no Distrito Federal, Institui o Sistema de Gerenciamento integrado de Recursos 
Hídricos- SGIRH – DF. 

Governo do Distrito Federal / IPDF - Instituto de Panejamento Territorial e Urbano (1996). 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. Brasília, DF. 

Governo do Distrito Federal (2000). Decreto Nº 21.007 – Regulamenta o Instrumento de 
Outorga de Direito de Uso de Água no Distrito Federal. 

Governo do estado de Pernambuco (1999). Plano Estadual de Recursos Hídricos.  
Granzieira, M. L. M. (1993). Direito de Águas e Meio Ambiente. Icones Editoras, São Paulo, 

SP. 
Green – Engenharia Ambiental LTDA (1998). Plano de Gestão Ambiental. IBAMA, Brasília, 

DF. 
Kelmam, J. (1987). “Modelos estocásticos no gerenciamneto dos recursos hídricos.” In: 

Barth, F. T., Pompeu, C. T., Fill, D. H., Tucci, C. E. M., Kelmam, J. e Braga Júnior, B. P. 
F. Modelos para Gerenciamento de Recursos Hídricos. Coleção ABRH de Recursos 
Hídricos nº 1. ABRH, Nobel, São Paulo 

Kelmam, J. (1997). “Gerenciamento de recursos hídricos. Parte I: outorga.” In: XII Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, Vitória, ES. 

Laboratório de Inteligência Artificial e Universidade Federal do Ceará. (1999). “Expert SINTA 
versão 1.1 ferramenta visual para criação de sistemas especialistas - manual do usuário.“ 
http://www.lia.ufc.br. 
Lacorte, A. C. (1994). Gestão de Recursos Hídricos e Planejamento Territorial: As 

Experiências Brasileiras no Gerenciamento de Recursos Hídricos. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPPUR, Rio de Janeiro, RJ. 

Lanna, A. E. (1997a). “Introdução à gestão de recursos hídricos.” Texto do Plano Nacional 
de Capacitação em Recursos Hídricos – PNCRH do MMA / SRH, Brasília, DF. 
Lanna, A. E. (1997b). “Introdução.” In: Porto, R.L.L (org). Técnicas Quantitativas para o 

Gerenciamento de recursos Hídricos. Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, ABRH, Porto Alegre, RS. 

Lanna, A. E. (1995). SAGBAH, Sistema de Apoio ao Gerenciamento de Bacias 
Hidrográficas. Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, versão 2, Porto Alegre, RS. 

Leão, M. (2000). Delphi 5 – Curso Completo. Axcel Books do Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 
Loucks, D. P.(1968). “Computers models for reservoir regulation.” J. Sanitary Engineering, 

94(4), 657-669. 
Luz, L. D. (1994). Análise de Critérios Simplificados para Outorgas de Direito de Uso da 

Água na Bacia do Rio Grande, Bahia. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Porto Alegre, RS. 



 

 119 
 

Machado, E. S. (1998). “Comparação de aspectos institucionais na gestão de recursos 
hídricos em alguns países europeus e sua implicação para a gestão da bacia do Alto 
Iguaçu – PR.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 3(1), 65-73. 

Matos, E. L. (1997). A Nova Lei de Recursos Hídricos é um Desafio para o Terceiro Milênio. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe, Núcleo de Estudos do 
Semi-árido, .Aracaju, SE. 

McMahon, T. A. (1992). “Hydrologic desing for water use.” In: Maidment, D. R. (eds), 
Handbook of Hydrology. 27.4. 

Meiches, J. (1966). Contribuição para o Estudo do Aproveitamento Múltiplo de Recursos de 
Água Revisão geral dos Problemas Associados à Utilização de Recursos Hídricos. 
Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, 
SP. 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Secretaria de 
Recursos Hídricos (1999). “Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.” 
http://www.mma.gov.br/pot/SRH/indinst.html. 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Secretaria de 
Recursos Hídricos (1999). “Plano Diretor dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio 
Paranaíba – Cadastro de Usuários.” Brasília, DF. 

Molinas, P. A. (1996). “A gestão dos recursos hídricos no semi-árido nordestino: a 
experiência cearense.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 1(1), 70-88. 

Mota, S. (1995). Preservação e Conservação de Recursos Hídricos. Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2 ed., Rio de Janeiro, RJ.  

Nascimento, O. N., Naghettini, M., Heller, Léo e von Sperling, M. (1996). “Investigação 
científica em engenharia sanitária e ambiental . Parte 3: Análise estatística de dados e 
de modelos.” Engenharia Sanitária e Ambiental, 1(4), 152-168. 

Neto, R. F. M. (1997). “Água para o desenvolvimento sustentável.” A Água em Revista, ano 
V, n.9, 21-32. 

Office International de L’eau (1996). A Organização da Gestão da Água na França. Direction 
Générale, França. 

Pereira, J. dos S. (1996). Análise de Critérios para Outorga e de Cobrança pelo Uso da 
Água na Bacia do Rio Sinos, RS. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Porto Alegre, RS. 

Porto, L. L. R. e Azevedo, L. G. T. (1997). “Sistemas de suporte à decisões aplicados a 
problemas de recursos hídricos.” In: Porto, R.L.L (org.). Técnicas Quantitativas para o 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, ABRH, Porto Alegre, RS. 

Righetto, A. M. (1998). Hidrologia e Recursos Hídricos. EESC / USP, São Carlos, SP. 
Romano, P. (1997). “Política para gestão de recursos hídricos.” In Silva, D. D. e Pruski, F. F. 

organizadores. Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura. 
Ministério do meio Ambiente, Brasília, DF, 1-13 

Savic, D. A. e Simonovic, S. P. (1991). “An interactive approach to selection and use of 
single multipurpose reservior models.” Water Resources Research, 27(10), 2509-2521. 

Silva, L. M. C. (1997). Análise de Critérios para Outorga dos Direitos de Uso da Água na 
Bacia do Rio Branco – BA. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Porto Alegre, RS. 

Silveira, G. L. DA, Robaina, A. D. e Giotto, E. (1998). “Outorga para uso dos recursos 
hídricos: aspectos práticos e conceituais para o estabelecimento de um sistema 
informatizado.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 3(3), 5-16. 

Simonovic, S. P. (1993). “Flood control management by integrating GIS with expert systems: 
winnipeg city case study.” In: Hydro GIS’93: Application of Geographic Information 
Systems in Hydrology and Water Resources, IAH, Viena, 61-72. 

Simpson, H. D. (1999). Synopsis of Colorado Water Law. State Engineer, Colorado, USA. 
Torres, E. P. (1997). Estudo da Expansão Urbana na Bacia do Lago Descoberto Através de 

Geoprocessamento. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Departamento 
de Engenharia Civil, Brasília, DF. 



 

 120 
 

Tucci, C. E. M. (1987). “Modelos determinísticos.” In: Barth, F. T., Pompeu, C. T., Fill, D. H., 
Tucci, C. E. M., Kelmam, J. e Braga Júnior, B. P. F. Modelos para Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Coleção ABRH de Recursos Hídricos nº 1. ABRH, Nobel, São Paulo. 

Tucci, C. E. M. (1997). “Modelos de regionalização.” In: Tucci, C., E., M., (org). Hidrologia 
Ciência e Aplicação. Ed. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABRH, Porto 
Alegre, RS. 

Tucci, C. E. M. (1998). Modelos Hidrológicos. Ed. da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, ABRH, Porto Alegra, RS. 

von Sperling, M. (1996). Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos. 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 

von Sperling, M. (1998). “Análise dos padrões brasileiros de qualidade de corpos d’água e 
de lançamento de efluentes líquidos.” RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 
3(1), 111-132. 

Wurbs, R. A. (1995). “Water rights in Texas.” Journal of Water Resources Planning and 
Management, 121(6), 4 – 47. 

Wurbs, R. A. (1989). “Water rights modeling and analysis.” Journal of Water Resources 
Planning and Management, 115(4), 416 – 430. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 121 
 

APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – DADOS DO CADASTRO DE USUÁRIOS DO PLANO DIRETOR DA 
BACIA DO RIO PARANAÍBA UTILIZADO NO ESTUDO 
 

Tabela A.1 – Cadastro de usuários utilizado na simulação do suporte metodológico 

Proprietário Cadastro UF Curso d’água Tipo de uso Qcap (l/s)

Demerci Q. Vieira 1417 DF Barrocão Irrigação 3,6 

Demerci Q. Vieira 1416 DF Barrocão Irrigação 2,2 

Antônio C de Rezende 1415 DF Barrocão Irrigação 2,4 

Odivar Benetes 1419 DF Barrocão Irrigação 1,2 

Vitor Hugo �érida Aspeti 1420 DF Barrocão Irrigação 13,2 

CAESB  DF Barrocão Abastec. H. 38 

Domingos P. da Silva 1449 DF Bonito Irrigação 3,6 

Lourival Cláudio da Silva 1451 DF Bonito Irrigação 9,6 

Ricardo T. Shibata 1452 DF Bonito Irrigação 14,4 

Shiro Fuwshi 1442 DF Bocanhão Irrigação 2,4 

Jorge ª S. C. Oliveira 1412 DF Bocanhão Irrigação 2,4 

João Nashihara 1438 DF Bocanhão Irrigação 12 

Oswaldo F. de Paula 1413 DF Bocanhão Irrigação 4,8 

José ª de S. Barros 1410 DF Bocanhão Irrigação 3,6 

José G. Andrade 1414 DF Bocanhão Abastec H e A 0,26 

Jeremias Reis P. 1411 DF Bocanhão Irrigação 7,2 

Luiz Carlos P. de Lima 1418 DF Bocanhão” Irrigação 1,8 

Santos Garcia 1478 DF Buriti Chato Irrigação 0 

Milton 1485 DF Buriti Chato Irrigação 4,2 

Adão R. de Morais 1486 DF Buriti Chato Irrigação 3,6 

Terracap 1487 DF Buriti Chato Irrigação 2,4 

Waldemar ª e outros 1488 DF Buriti Chato Irrigação 4,8 

Gilda Araruma 1489 DF Buriti Chato Irrigação 3,6 

Rosa ª e Haja K. K. 1490 DF Buriti Chato Irrigação 7,2 

Dely V. da Silva 1491 DF Buriti Chato Irrigação 3,6 

João C. de Araújo 1492 DF Buriti Chato Irrigação 14,4 

Geraldo Custódio M. 1483 DF Capão Comprido Irrigação 9,6 

Emília Prudência da Silva 1484 DF Capão Comprido Irrigação 7,2 

Alaor Alves Araújo  1482 DF Capão Comprido Irrigação 32,4 

Francisco F. Sarmento 1406 DF Capão da Onça Irrigação 3,6 

Kiodo Yamana 1407 DF Capão da Onça Irrigação 2,4 
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Continuação da Tabela A.1 

Proprietário Cadastro UF Curso d’água Tipo de uso Qcap (l/s)

Paulo D. eHélio S. 1408 DF Capão da Onça Irrigação 12 

Antônio M. das Graças 1409 DF Capão da Onça Irrigação 3 

CAESB  DF Capão da Onça Abastec. H 47 

Yukio Yamogato 1432 DF Capoeira Chata Irrigação 10,8 

Paulo Ailton Q. da Silva 1433 DF Capoeira Chata Irrigação 3,6 

Vaneide G. Wanderley 1477 DF Cór. das Pedras Irrigação 7,2 

Evaldo G. de Macedo 1479 DF Cór. das Pedras Irrigação 0 

Antônio Roberto de Souza 1480 DF Cór. das Pedras Irrigação 14,4 

José L. da Silva 1476 DF Cór. das Pedras Irrigação 12 

José A. O. Costa 1475 DF Cór. das Pedras Irrigação 0 

Terracap Fund 1474 DF Cór. das Pedras Irrigação 12 

Hiroshi M. e Jaime M. 1456 DF Cór. do Meio Irrigação 26,4 

Nilda G e Sonchul 1457 DF Cór. do Meio Irrigação 0,6 

Antônio M. dos Santos 1458 DF Cór. do Meio Irrigação 1,8 

Maria G Carvalho 1459 DF Cór. do Meio Irrigação 3,6 

José M. da Silva 1461 DF Curral Irrigação 24 

Joaquim P. de Oliveira 1462 DF Curral Irrigação 2,4 

Júlio Bispo e outros 1464 DF Curral Irrigação 16,8 

Mario N. e Hiroshi M 1465 DF Curral Irrigação 18 

José B. da Silva 1463 DF Curral Irrigação 20,4 

Takimi Hoshi 1421 DF Descoberto Irrigação 9,2 

José Augusto Batista  1493 DF Descoberto  Irrigação 8,4 

José Augusto Batista  1494 DF Descoberto  Irrigação 6 

Alaíde C. da Fonseca 1522 DF Descoberto  Irrigação 9,6 

Francisco Colomé Saturno 1422 GO Descoberto Irrigação 22 

Francisco Colomé Saturno 1423 GO Descoberto Irrigação 35,2 

Francisco Colomé Saturno 1424 GO Descoberto Irrigação 30,8 

José M. Silva 1439 DF Guariroba Irrigação 18 

Yukio Yamagata 1440 DF Guariroba Irrigação 3,6 

Júlio B. Souza  1444 DF Guariroba Irrigação 7,2 

Paulo N. Takaki 1445 DF Guariroba Irrigação 6 

Hideki Takaki 1443 DF Guariroba Irrigação 39,6 

Clóvis B. e outros 1446 DF Guariroba Irrigação 26,4 

Ozair Rodrigues 1428 DF Índios Irrigação  

Heloísio B. e outros 1469 DF Jatobazinho Irrigação 9,6 

Mitra Arquidiocese –Brasília 1471 DF Jatobazinho Irrigação 55 

41 produtores - canal 1472 DF Jatobazinho Irrigação 107,3 

Seiva Mineração 1468 DF Jatobazinho Mineração 0 
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Continuação da Tabela A.1 

Proprietário Cadastro UF Curso d’água Tipo de uso Qcap (l/s)

Luiz Takeo Araqualishe 1429 DF Jatobazinho Irrigação 3 

Divino A. e outro 1470 DF Jatobazinho Irrigação 3,6 

Manoel Portela A.  1426 DF Olaria Irrigação 4,2 

Ubirajara M. N. e outros 1427 DF Olaria Irrigação 3 

Ryolchi Yoshimoto 1431 DF Olaria Irrigação 4,8 

Dilemar A. M. e outros 1425 DF Olaria Irrigação 31,2 

Celso Ferraz 1500 DF Rocinha Irrigação 3,6 

Kioshi Yamamato 1501 DF Rocinha Irrigação 3,7 

Guilherme da S. Lima 1502 DF Rocinha Irrigação 9,6 

José M. de S. e outros 1473 DF Rocinha Irrigação 12 

Eiji Mori 1434 DF Rodeador Irrigação 12 

Mitsuaru Kiyokama e Filho 1435 DF Rodeador Irrigação 8,4 

Antônio Simeão S. 1437 DF Rodeador Irrigação 3,6 

Oswaldo da Silva 1448 DF Rodeador Irrigação 4,8 

Shoji S. e Fábio Y. H. 1460 DF Rodeador Irrigação 5,6 

João E. das S. e outros 1467 DF Rodeador Irrig/abastec Al 497,4 

José W e Hilda 1453 DF Rodeador Irrigação 0,6 

José Lopes Barbosa 1454 DF Rodeador Irrigação 12 

Muni Jadalla 1436 DF Rodeador Irrigação 4,8 

Luiz A. Arante 1447 DF Rodeador Irrigação 10,8 

Antônio C. Leal  1441 DF Rodeador Irrigação 2,4 

Aloísio Cunha Soares 1430 DF Rodeador Irrigação 4,6 

Antônio F. Avelar 1450 DF Rodeador Irrigação 3,6 

Shigern Lino 1455 DF Rodeador Irrigação 3 

Ivan A. Correia 1466 DF Rodeador Irrigação 2,4 

CAESB  DF Rio Descoberto Abastec. H 3620,0 

Barragem  DF/GO Rio Descoberto regularização -5500,0 
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Tabela A.2 - Cadastro dos usuários utilizado na reconstituiçao das vazões naturais por 

seções de análise 

Data de início da 

atividade 

Cadastro Curso d’água Uso Qcap 

(l/s) 

Q acumul. 

(l/s) 

Seção 1      
 1410 Bocanhão irrigação 3,6  
 1414 Bocanhão Abastec. A 0,26  
 1421 Descoberto1 irrigação 9,2  
31/12/75 1413 Bocanhão irrigação 4,8  
já existia em 77  Capão da Onça Abast. H. 47  
31/12/79 1415 Barrocão irrigação 2,4  
   Total 67,26 67,26 
31/12/80 1411 Bocanhão irrigação 7,2  
   Total 7,2 74,46 
31/12/86 1409 Capão da Onça Irrigação 3  
   Total 3 77,46 
31/12/87 1418 Bocanhão Irrigação 1,8  
   Total 1,8 79,26 
31/12/88 1406 Capão da Onça Irrigação 3,6  
   Total 3,6 82,86 
31/12/89 1408 Capão da Onça Irrigação 12  
31/12/89 1422 Descoberto3 Irrigação 22  
   Total 34 116,86 
31/12/90 1442 Bocanhão Irrigação 2,4  
31/12/90 1423 Descoberto3 Irrigação 35,2  
   Total 37,6 154,46 
31/12/91 1438 Bocanhão Irrigação 12  
   Total 12 166,46 
31/12/92 1424 Descoberto3 Irrigação 30,8  
   Total 30,8 197,26 
31/12/93 1416 Barrocão Irrigação 2,2  
   Total 2,2 199,46 
a patir de 06/94  Barrocão Abast. H. 38  
31/12/94 1412 Bocanhão Irrigação 2,4  
   Total 40,4 239,86 
31/12/96 1417 Barrocão Irrigação 3,6  
31/12/96 1420 Barrocão Irrigação 13,2  
31/12/96 1407 Capão da Onça Irrigação 2,4  
   Total 19,2 259,06 
31/12/97 1419 Barrocão Irrigação 1,2  
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Continuação da Tabela A.2 

Data de início da 

atividade 

Cadastro Curso d’água Uso Qcap 

(l/s) 

Q acumul. 

(l/s) 

  Total 1,2 260,26 
Seção 4    

 1425 Olaria Irrigação 31,2  

31/12/70 1431 Olaria irrigação 4,8  

   Total 36 36 
21/12/84 1427 Olaria irrigação 3  
   Total 3 39 
31/12/90 1426 Olaria irrigação 4,2  

  Total 4,2 43,2 
Seção 6    

 1457 Cór. do Meio irrigação 0,6  
 1468 Jatobazinho mineração 0  
 1429 Jatobazinho irrigação 3  
 1453 Rodeador irrigação 0,6  
 1450 Rodeador irrigação 3,6  
 1455 Rodeador irrigação 3  
 1466 Rodeador irrigação 2,4  
31/12/68 1446 Guariroba irrigação 26,4  
31/12/70 1472 Jatobazinho irrigação 107,3  
31/12/70 1460 Rodeador irrigação 5,6  
31/12/73 1456 Cór. do Meio irrigação 26,4  
31/12/73 1443 Guariroba irrigação 39,6  
31/12/74 1467 Rodeador irrig./ animal 497,4  
31/12/76 1449 Bonito irrigação 3,6  
31/12/76 1451 Bonito irrigação 9,6  
31/12/78 1434 Rodeador irrigação 12  
   Total 741,1 741,1 
31/12/79 1444 Guariroba irrigação 7,2  
   Total 7,2 748,3 
31/12/80 1439 Guariroba irrigação 18  
31/12/80 1445 Guariroba irrigação 6  
31/12/80 1435 Rodeador irrigação 8,4  
   Total 32,4 780,7 
31/12/82 1447 Rodeador irrigação 10,8  
   Total 10,8 791,5 
31/12/83 1458 Cór. do Meio irrigação 1,8  
   Total 1,8 793,3 
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Continuação da Tabela A.2 

Data de início da 

atividade 

Cadastro Curso d’água Uso Qcap 

(l/s) 

Q acumul. 

(l/s) 

31/12/88 1459 Cór. do Meio irrigação 3,6  
31/12/88 1454 Rodeador irrigação 12  
31/12/88 1441 Rodeador irrigação 2,4  
   Total 18 811,3 
31/12/89 1469 Jatobazinho irrigação 9,6  
   Total 9,6 820,9 
31/12/90 1440 Guariroba irrigação 3,6  
   Total 3,6 824,5 
31/12/92 1448 Rodeador irrigação 4,8  
   Total 4,8 829,3 
31/12/93 1471 Jatobazinho irrigação 55  
   Total 55 884,3 
31/12/94 1452 Bonito irrigação 14,4  
   Total 14,4 898,7 
31/12/95 1432 Capoeira Chata irrigação 10,8  
31/12/95 1437 Rodeador irrigação 3,6  
   Total 14,4 913,1 
31/12/97 1430 Rodeador irrigação 4,6  
   Total 4,6 917,7 
31/05/98 1436 Rodeador irrigação 4,8  
31/12/98 1433 Capoeira Chata irrigação 3,6  
31/12/98 1470 Jatobazinho irrigação 3,6  
   Total 12 929,7 
Seção 8    

31/12/78 1482 Capão Comprido irrigação 32,4  
   Total 32,4 32,4 
31/12/85 1483 Capão Comprido irrigação 9,6  
   Total 9,6 42 
31/12/94 1484 Capão Comprido irrigação 7,2  

  Total 7,2 49,2 
Seção 10    
 1477 Cór. das Pedras irrigação 7,2  
 1480 Cór. das Pedras irrigação 14,4  
 1474 Cór. das Pedras irrigação 12  
31/12/77 1461 Curral irrigação 24  
31/12/79 1464 Curral irrigação 16,8  
   Total 74,4 74,4 
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Continuação da Tabela A.2 

Data de início da 

atividade 

Cadastro Curso d’água Uso Qcap 

(l/s) 

Q acumul. 

(l/s) 

31/12/80 1463 Curral irrigação 20,4  
   Total 20,4 94,8 
31/12/85 1465 Curral irrigação 18  
   Total 18 112,8 
31/12/90 1479 Cór. das Pedras irrigação 0  
31/12/90 1476 Cór. das Pedras irrigação 12  
31/12/90 1475 Cór. das Pedras irrigação 0  
   Total 12 124,8 
31/12/97 1462 Curral irrigação 2,4  

  Total 2,4 127,2 
Seção 11    
 1485 Buriti Chato irrigação 4,2  
 1486 Buriti Chato irrigação 3,6  
 1489 Buriti Chato irrigação 3,6  
 1490 Buriti Chato irrigação 7,2  
 1494 Descoberto irrigação 6  
 1500 Rocinha irrigação 3,6  
 1501 Rocinha irrigação 3,7  
 1502 Rocinha irrigação 9,6  
31/12/80 1487 Buriti Chato irrigação 2,4  
   Total 43,9 43,9 
31/12/83 1492 Buriti Chato irrigação 14,4  
31/12/83 1522 Descoberto irrigação 9,6  
   Total 24 67,9 
31/12/88 1491 Buriti Chato irrigação 3,6  
   Total 3,6 71,5 
31/12/90 1478 Buriti Chato irrigação 0  
31/12/90 1493 Descoberto irrigação 8,4  
   Total 8,4 79,9 
31/12/93 1473 Rocinha irrigação 12  
   Total 12 91,9 
31/12/94 1488 Buriti Chato irrigação 4,8  
   Total 4,8 96,7 

Seção 13      
CAESB  Rio Descoberto abast. H  3620,0 

Barragem  Rio Descoberto Regularização  -5500,0 

   Total  -1880,0 
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APÊNDICE B - GUIA RÁPIDO DE TESTE DO MODELO 
 

O propósito deste guia é de apresentar a estrutura funcional do suporte metodológico 

proposto aos leitores, não se trata de um manual de uso e sim de um elenco de 

procedimentos, tendo em vista facilitar o entendimento do estudo apresentado. Dessa 

forma, segue abaixo, os passos que permitirão ao leitor analisar a inserção de novos 

usuários no sistema hídrico da bacia do lago Descoberto, bacia teste do estudo, a partir das 

bases de dados do sistema e dos usuários, geradas na realização da simulação do modelo.  

 

1 Para disponibilizar a base de dados do sistema da bacia do lago Descoberto 

1.1 Clicar em Sistema / Abrir sistema / Abrir (na janela que aparece) / selecione o 

arquivo “BacLagoDescoberto.sis” / Continuar 

 

2 Analisar a inserção de um novo usuário nesse sistema 

2.1 Clicar em Solicitação / Informações cadastrais (completar) / Continuar 

2.2 Clicar em Solicitação / Informações descritivas (complete, por exemplo 

abastecimento humano) / Continuar / Ok (essa informação representa a hierarquia de 

atendimento do uso solicitado) 

2.3 Clicar em Solicitação / Vazão solicitada (complete, por exemplo, trecho “10”, vazão 

solicitada “0,66”, coeficiente de utilização “1”) / Calcular / Continuar 

2.4 Clicar em Análise / Continuar (aparece o resultado da análise) 

2.5 Nessa etapa, pode-se conferir as vazões trecho a trecho, clicando em Conferir 

vazões e, para os casos onde o balanço for negativo, conhecer o problema, clicando 

em Localizar trecho de conflito / Ok / selecione ”BacLagoDescoberto.out” e, ainda, as 

informações cadastradas dos usuários, inserindo o nome do usuário (conforme 

aparece na listagem) em “usuário” / clicar em Consulta usuário 

 

3 Outorgar o direito de uso de água ao solicitante 

3.1  Clicar em outorgar / Atualizar / Salvar / selecione o arquivo 

“BacLagoDescoberto.out” / OK (devendo o sistema ser salvo em seguida) / Continuar 

 

4 Atualizar os dados do sistema, devido a inserção do novo usuário 

4.1   Clicar em Sistema / Salvar sistema / Atualizar (na janela Informações do sistema 

que aparece) / Salvar / selecione o arquivo “BacLagoDescoberto.sis” / Continua / Sair 

(para encerrar) 

 

 


