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BACIA DO RIO PARANÁ 
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RESUMO --- A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um instrumento cuja emissão está 
fundamentada em análises hidrológicas. No caso da Agência Nacional de Águas, o gerenciamento é 
feito continuamente através de indicadores de comprometimento da disponibilidade hídrica. Este 
trabalho relata a concepção e desenvolvimento de um Sistema de Controle de Balanço Hídrico para 
a bacia do rio Paraná, para apoio à emissão de outorgas na Agência Nacional de Águas. O sistema é 
capaz de realizar análises do impacto de captações de água e de lançamentos de efluentes na 
disponibilidade hídrica existente, bem como identificar trechos de rio críticos. Valendo-se de uma 
estrutura muito simples, baseada na leitura e atualização de matrizes binárias, e de uma interface de 
uso bastante amigável, o sistema agiliza significativa as análises técnicas de pedidos de outorga. O 
sistema vem sendo utilizado cotidianamente na Agência Nacional de Águas e identifica-se potencial 
para sua aplicação em outras bacias e em órgãos gestores de recursos hídricos estaduais. 

 
ABSTRACT --- The Brazilian National Water Agency (ANA) is responsible for granting water use 
permits in federal rivers. This management is based on indicators, which measure the amount of  
water availability already granted at each river reach. In this work, we present the development and 
usage of a Decision-Support System for water management at the Paraná  river basin. This system 
is being used to support the granting of water use permits in the National Water Agency (ANA). It 
has a graphical user interface which allows to quickly assess the impact of consumptive and non-
consumptive demands, such as irrigation diversions or wastewater emissions, on water availability. 
We see it as a potential tool for water management of other basins managed by ANA as well as in 
state water management departments.  

 

Palavras-chave: Sistema de Apoio à Decisão – Outorga - rio Paraná 

 

 

                                                
1 Especialista em Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas e Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental (IPH-UFRGS) – Contato: Setor Policial Área 5, Quadra 3 – 70.610-200 –bruno.collischonn@ana.gov.br 
2 Gerente de Regulação-Superintendência de Outorga e Fiscalização/ANA – vazlopes@ana.gov.br 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos     2 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, elenca entre os 

seus instrumentos de gestão a outorga de direito de uso de recursos hídricos. Trata-se de uma 

autorização de uso da água que, não obstante o seu caráter administrativo, depende de uma série de 

análises técnicas relativamente aprofundadas, realizadas de parte dos por órgãos gestores de 

recursos hídricos estaduais e pela Agência Nacional de Águas. De forma sucinta, estas análises 

dizem respeito, por um lado, à eficiência na utilização de água por cada setor usuário (volume de 

água por hectare, no caso de irrigação, ou consumo per capita, no caso de abastecimento humano, 

apenas para citar dois exemplos), e, por outro, à capacidade do corpo hídrico de atender à demanda 

solicitada (captação ou lançamento), considerando os demais usos já existentes e a hidrologia local. 

A outorga de direito de recursos hídricos tem por objetivo a garantia do exercício dos direitos 

de acesso à água e o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, como sistemas de 

abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, indústrias e irrigantes. Para tanto, são 

estabelecidas, por meio de atos administrativos do órgão gestor de recursos hídricos, condições 

específicas para as captações de água e para os lançamento de efluentes. A outorga deve respeitar a 

classe de enquadramento do corpo de água, que define limites para parâmetros de qualidade da 

água, como a demanda bioquímica de oxigênio – DBO, concentrações de fósforo e nitrogênio. 

Além disso, devem ser preservados os usos múltiplos da água e, em casos de escassez, as 

prioridades definidas em planos de recursos hídricos. 

Na ANA, a verificação da existência de disponibilidade hídrica no local da demanda 

requerida consiste basicamente de três etapas: 

a) determinação da disponibilidade hídrica, através de extrapolação de dados de uma estação 

fluviométrica próxima, regionalização de vazões, vazão regularizada por reservatório ou 

modelos chuva-vazão; 

b) identificação de todas as demandas existentes na bacia a montante do ponto de demanda, 

podendo ser os usuários outorgados (federais e estaduais) ou usos identificados em planos 

e estudos; 

c) Cálculo de indicadores, determinando qual a porcentagem da disponibilidade hídrica local 

é comprometida individualmente pelo usuário e qual é o grau de comprometimento total, 

considerando todos os usuários. 

De acordo com o grau de comprometimento e com a racionalidade do uso, o pedido de 

outorga é deferido ou não e o prazo de vigência da outorga é determinado (longo para usos 

racionais em rios pouco comprometidos, curto para usos menos eficientes em rios comprometidos). 

Além disso, os indicadores permitem um acompanhamento contínuo do grau de uso dos mananciais 
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Convencionalmente, a análise de disponibilidade hídrica é feita de forma individual, de 

acordo com a freqüência de entrada de pedidos de outorga na Agência, de forma que cada pedido de 

outorga resulta praticamente em um novo estudo de disponibilidade e demanda. Por exemplo, a 

identificação de todos os usuários a montante de um determinado trecho de rio requer uma série de 

procedimentos de geoprocessamento utilizando Sistemas de Informações Geográficas - SIG, 

tornando o processo de análise pouco ágil. Paralelamente, identifica-se um alto potencial de 

sistematização deste processo. 

O Sistema foi inicialmente desenvolvido em Matlab 2006 para a bacia do rio Grande 

(Collischonn e Lopes, 2008), e posteriormente ampliado para toda a bacia do rio Paraná. Conta com 

uma interface gráfica para facilitação de seu uso por parte dos técnicos envolvidos com análises de 

outorga no dia-a-dia da ANA. Este trabalho relata a abordagem utilizada, mostra exemplos de 

aplicação e identifica potenciais desdobramentos futuros deste sistema. 

 

2. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

2.1. Pré-processamento 

Antes do desenvolvimento do sistema em si, foi necessária a elaboração de um script de pré-

processamento, de forma a gerar tabelas que descrevem a topologia dos trechos de rio da bacia. 

Cada trecho de rio é definido pela confluência de dois rios.  

A base para o pré-processamento é a rede hidrográfica da bacia do rio Paraná na escala 

1:1.000.000, selecionada a partir da base hidrográfica nacional gerada pela ANA e disponível em 

formato vetorial (shapefile). Assim, a base gerada para a bacia do rio Paraná apresenta 18519 

trechos de rio identificados e um total de 1063 pontos de captação e 178 pontos de lançamento 

outorgados apenas em rios de domínio da União (em junho de 2009). A hidrografia da bacia do rio 

Paraná, bem como os usuários já outorgados pela ANA na bacia, são mostrados na Figura 1. 
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Figura 1 - Rede hidrográfica da bacia do Paraná e usuários já outorgados pela ANA 
 

Observa-se que esta base é unifilar, ou seja, mesmo lagos e reservatórios são representados de 

forma linear. O script de pré-processamento executa um laço que identifica, para cada trecho de rio, 

todos os demais trechos situados a jusante, até a foz, utilizando-se o próprio banco de dados e 

valendo-se da facilidade do MATLAB em ler e armazenar arquivos vetoriais (shapefile). Resultou 

daí uma matriz de 18519 linhas e 376 colunas, o que significa que a maior distância, em número de 

trechos, de um trecho qualquer até a foz é de 376 trechos. Esta matriz é armazenada em um arquivo 

em formato binário (vetorjus.bin) que passa a ser um arquivo de entrada do sistema. 

Da mesma forma, o comprimento de cada trecho a jusante é armazenado, resultando 

igualmente em uma matriz de 18519 X 376, gravada no arquivo “compjus.bin”. Esta matriz é 

importante no caso de análises de outorgas de lançamento de efluentes, cuja carga de poluição 

orgânica é degradada naturalmente, de forma exponencial, em função do tempo de trânsito no rio, e 

portanto, da distância percorrida em cada trecho. 

O pré-processamento gera, ainda, um arquivo binário com o resumo do balanço hídrico em 

cada trecho. Cada linha desta matriz armazena o código do trecho, sua área de drenagem, 12 valores 

de disponibilidade hídrica (1 para cada mês) e 36 valores de demandas a montante, sendo 12 

considerando o somatório das vazões máximas, 12 considerando as médias diárias e 12 
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considerando as médias mensais. Os valores de demanda são inicialmente zerados, e vão sendo 

atualizados à medida em que novos usuários são inseridos. Assim, é gerado um terceiro arquivo de 

entrada (“cotejo.bin”), consistindo em uma matriz binária de 3665 x 50. 

Finalmente, é gerado um arquivo contendo, para cada trecho, a classe de enquadramento 

prevista, que define os limites permitidos de DBO, a temperatura da água, DBO, concentração de 

fósforo e de nitrogênio totais. Armazena-se, ainda, a carga de DBO, inicialmente zerada, a qual é 

atualizada quando lançamentos são outorgados. Resulta então o último arquivo de entrada, 

“qualitativo.bin”, consistindo de uma matriz 18519x7. 

 

2.2. Disponibilidade hídrica 

Como um segundo passo anterior à utilização do sistema, foi necessário alimentá-lo com os 

valores de disponibilidade hídrica real dos diversos trechos na bacia do rio Grande. A matriz de 

balanço hídrico (arquivo “cotejo.bin”) foi, portanto, atualizada com os valores de vazão de 

referência estimados. Para tanto, foram estimados valores de Q95, adotada como vazão de 

referência, para todos os trechos da base ao milionésimo. Estes valores vieram de estudos de 

regionalização, tal como ANEEL (2002), no caso da bacia do Grande, ou diretamente dos dados 

observados na rede fluviométrica, interpolados a partir da proporção de áreas de drenagem. Uma 

terceira fonte de vazões de referência é o o estudo de ONS (2005), que disponibiliza séries de 

vazões naturais nos locais onde há aproveitamentos hidroelétricos do Sistema Interligado Nacional 

(SIN). 

Um tratamento diferenciado foi dado para trechos de rio influenciados por reservatórios do 

SIN. Para captações situadas dentro de reservatórios, a vazão de referência é igual à Q95 (natural ou 

obtida de estudo de regionalização) obtida junto ao eixo da barragem. Como a operação destes 

reservatórios é desconhecida, este procedimento pode ser considerado a favor da segurança, pois 

não leva em conta a capacidade de regularização do reservatório. Caso existam reservatórios de 

regularização, cuja finalidade não seja a geração, a vazão de referência deve ser a vazão 

regularizada pelo reservatório, com garantia alta. 

Para captações a jusante de reservatórios de regularização, considera-se que a vazão de 

referência é vazão mínima do reservatório, acrescida de uma eventual Q95 do trecho incremental. A 

restrição de vazão mínima a ser mantida a jusante pelos reservatórios, determinada em conjunto 

pela ANA e ONS, pode ser obtida em ONS (2000). Neste caso, o balanço hídrico leva em conta 

apenas as demandas existentes no trecho incremental, uma vez que a vazão de restrição é fixa, 

independente das demandas existentes a montante da barragem. Em outras palavras, a barragem de 
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regularização interrompe a propagação de demandas de montante para jusante. Portanto, a vazão de 

referência adotada pode ter basicamente três origens: 

a) Em trechos de rios não barrados: Q95 no local (obtida de regionalização ou a partir de 

estações de monitoramento próximas); 

b) Dentro de reservatórios: Q95 do rio no local do barramento (reservatório do SIN) ou vazão 

regularizada (outros reservatórios); 

c) A jusante de reservatórios de regularização: vazão mínima do reservatório, acrescida da 

Q95 do trecho incremental; 

Para levar em conta novas informações de monitoramento hidrológico, ou novos estudos de 

regionalização, o sistema já possui flexibilidade para fazer  atualizações na disponibilidade hídrica, 

como será visto mais à frente. 

 

2.3. Desenvolvimento e uso do sistema: captação de água 

Uma vez disponíveis os arquivos binários de entrada atualizados, foi desenvolvida uma 

interface gráfica do Sistema de Controle de Balanço Hídrico, que permite que o usuário (no caso, o 

especialista em recursos hídricos que analisa o pedido de outorga) possa entrar com as informações 

referentes ao regime de captação e/ou lançamento e fazer as análises. A tela da interface gráfica é 

mostrada na Figura 2. 

 
Figura 2 - Tela inicial do Sistema de Controle de Balanço Hídrico 

 

Há a necessidade de o sistema fazer as análises em termos de demandas mensais, uma vez que 

o próprio requerimento de outorga padrão da ANA prevê a captação de demandas que variam de 
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acordo com o mês do ano. Com isto, é possível contemplar sazonalidades no balanço hídrico, as 

quais podem ser bastante intensas, devido ao fato de que o setor de irrigação, por exemplo, 

apresenta demandas maiores nos meses de estiagem, quando as disponibilidades hídricas são mais 

baixas. Evidentemente, este detalhamento tem um preço em termos de armazenamento de dados, 

pois as matrizes se tornam bem maiores. 

Ao se abrir a tela inicial, o técnico entra com as vazões captadas e o regime de captação 

(número de horas por dia e dias por mês), bem como o código do trecho em que se encontra a 

demanda. Ao clicar-se em “Verificar!”, o sistema busca, na matriz de balanço hídrico, a linha 

correspondente ao trecho de demanda e lê os valores de disponibilidade hídrica e as demandas 

acumuladas correspondentes. Simultaneamente, já são calculados os indicadores de 

comprometimento da disponibilidade hídrica individual e coletivo, e o mês mais crítico do ponto de 

vista de balanço hídrico é identificado (Figura 3). 

 
Figura 3 - Exemplo de uso do sistema para análise de outorga de captações 

 

No exemplo mostrado na figura 3, foi inserida uma vazão de 1000 m3/h de outubro a maio e 

de 1200 m3/h de junho a setembro, com tempo de captação diário de 20h e durante 25 dias por mês. 

O técnico deve lançar a coordenada de captação informada em um software de SIG, para identificar 
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em qual o trecho da base hidrográfica se encontra a demanda. Este trecho é então informado no 

campo “Código do Trecho”. Neste exemplo, o trecho informado (159863) corresponde ao rio Pardo, 

afluente do Grande, entre os municípios de Sertãozinho e Jardinópolis-SP. 

Como se pode observar, o campo de “Demandas a montante” informa o somatório das vazões 

já outorgadas a montante, resultantes da inserção anterior de outros usuários. Os campos 

“Comprometimento do usuário” e “Comprometimento do trecho” são indicadores, calculados por: 

Indicador 1= %100⋅

disp

dem

Q

Q
 (1)  e  Indicador 2= %100

)(
⋅

+

disp

montdem

Q

QQ
 (2) 

 

onde Qdem é a vazão da demanda em análise, Qdisp é a disponibilidade hídrica e Qmont é o 

somatório das demandas a montante, todos em m3/s. 

Estes indicadores são importantes pois demonstram o grau de comprometimento do corpo 

hídrico, embasando a decisão de emitir ou não a outorga. Além disso, o grau de comprometimento 

avalia se o trecho é crítico, ou seja, se existem conflitos pelo uso da água, o que serve de 

embasamento para outras ações específicas no sentido de compatibilizar ofertas e demandas de 

água.  

No exemplo anterior, observa-se que o menu “Vazão considerada” está selecionado para 

“Instantânea”. Alternativamente, o técnico pode fazer as análises considerando as vazões de 

demanda e de montante em termos de média diária e de média mensal, situações em que o 

comprometimento diminui um pouco, conforme Figura 4. 

(a) (b) 

Figura 4 - Telas de análise considerando demandas médias diárias (a) e mensais (b) 
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A análise em termos de vazões máximas instantâneas faz mais sentido em rios pequenos, onde 

é maior a possibilidade dos diversos usuários ligarem suas bombas de forma praticamente 

simultânea. Para grandes rios, esse procedimento pode ser considerado excessivamente 

conservador, sendo mais adequado o uso de médias diárias, pois o amortecimento natural 

decorrente da propagação das vazões no rio acaba por diminuir o impacto de captações mais 

distantes. Já em grandes reservatórios (ex. Furnas, Marimbondo) é mais lógico usar a vazão média 

mensal, pois estes possuem alta capacidade de regularização. De qualquer forma, a escala temporal 

de análise é de livre escolha do técnico que analisa a outorga. 

No caso de renovação de outorga, o usuário em análise já foi inserido anteriormente, de forma 

que a vazão demandada já está incorporada ao somatório de vazões a montante. Desta forma, o 

procedimento convencional levaria o mesmo usuário a ser contabilizado duas vezes. Para contornar 

isto, deve-se marcar a opção “Renovação” no painel “Categoria”. Neste caso, uma demanda igual à 

que está sendo analisada será debitada do somatório de vazões a montante, tornando a análise mais 

coerente. Se houver alteração nas vazões demandadas, o técnico é solicitado a informar o regime de 

captação (vazão instantânea, horas por dia e dias por mês) do pedido original, de forma que este 

possa ser debitado corretamente das demandas a montante. 

É possível verificar se a demanda em análise não pode vir a prejudicar um outro usuário 

outorgado mais a jusante, clicando-se no botão “Cotejo a jusante”, o qual mostra a evolução da 

disponibilidade e da demanda hídrica a jusante do trecho em análise, conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Evolução da disponibilidade e da demanda hídrica a jusante do ponto de demanda 

em análise 
 

No exemplo, observa-se que tanto a disponibilidade quanto a demanda hídrica apresentam um 

salto significativo cerca de 25km a jusante do usuário em análise. Este ponto corresponde à foz do 
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rio Mogi-Guaçu, em cuja sub-bacia existe um grande número de outorgas da ANA e do estado de 

São Paulo. Outro salto na disponibilidade ocorre na confluência com o rio Grande (km 100 

aproximadamente), quando se entra no remanso do lago da UHE Marimbondo, para o qual a 

disponibilidade hídrica é avaliada em 516 m3/s. Este gráfico é importante, pois permite verificar se 

a outorga em análise não vai prejudicar outro usuário outorgado a jusante, situação em que o gráfico 

de demandas ultrapassaria o de disponibilidade em um determinado ponto. 

Se os indicadores calculados apresentarem níveis de comprometimento aceitáveis, a outorga 

pode ser aceita e pode-se dar continuidade ao processo. Neste caso, deve-se clicar no botão “Incluir 

este usuário”, o qual soma a vazão demandada nas demandas a montante de todos os trechos 

situados a jusante deste (identificados pela matriz de topologia, vetorj.bin). A matriz de balanço 

hídrico é atualizada, de forma que futuras análises já levarão em conta a demanda inserida. O botão 

“Gerar relatório” produz um arquivo .doc contendo um resumo do balanço hídrico e dos 

indicadores, o qual pode ser usado no processo administrativo de análise do pleito de outorga. 

 

2.4. Desenvolvimento e uso do sistema: lançamentos de efluentes 

O sistema permite também a análise de outorga de lançamentos de efluentes, que, na ANA, 

são contemplados apenas pelos parâmetros temperatura, DBO, nitrogênio e fósforo totais (Agência 

Nacional de Águas, 2005). A concepção do sistema como um todo, e em especial da parte referente 

a lançamentos, é inspirada em parte no sistema SQAO (Ministério do Meio Ambiente, 2000), que 

tem objetivos e estrutura semelhantes, porém não permite topologias hídricas muito complexas. No 

SCBH, as análises são feitas através da metodologia proposta por Kelman (1997), que consiste em 

determinar a vazão necessária para a diluição do efluente até um nível “aceitável”. 

)(

)(

manperm

permef
efdil CC

CC
QQ

−

−

⋅=                                                   (3) 

onde Qdil é a vazão de diluição, Qef é a vazão do efluente (ambas em m3/s), Cef é a 

concentração de determinado parâmetro no efluente, Cperm é a concentração permitida do parâmetro 

no rio, definida pelo enquadramento, e Cman é a concentração “natural” do parâmetro no rio, estas 

últimas em mg/l. 

No caso da vazão de diluição do parâmetro temperatura, a formulação é um pouco diferente, 

uma vez que a resolução CONAMA 357/2005 estabelece que um lançamento não pode alterar a 

temperatura do corpo receptor em mais de 3ºC. Desta forma: 

3

)3( −−

⋅=
manef

efdil

TT
QQ        (4) 

onde Tef é a temperatura do efluente e Tman é a temperatura natural do manancial. 
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Vale salientar que são calculadas 4 vazões de diluição (uma para cada parâmetro), sendo a 

maior delas considerada como a vazão da qual o usuário se “apropria”, uma vez que, por não se 

tratar de uso consuntivo, a mesma água que dilui a DBO pode diluir o Nitrogênio total (ou outro 

parâmetro), de forma que não faz sentido somar as vazões de diluição. 

Um outro conceito incorporado no SCBH é o de vazão indisponível, definida como a vazão 

de mistura que esse usuário torna indisponível para outros lançamentos, sendo calculada pela 

equação 5 (Ministério do Meio Ambiente, 2000): 

efdilindisp QQQ +=      (5) 

Para realizar a análise de lançamentos no SCBH, o técnico deve preencher os campos 

correspondentes ao “Regime de Lançamento”, informando a vazão efluente, o regime diário e 

mensal e os valores dos parâmetros de qualidade de água do efluente, além do trecho de 

lançamento, e clicar em “Verificar”. O Sistema calcula as vazões de diluição e indisponíveis e 

imprime em novos painéis na tela do programa, conforme Figura 6. 

 
Figura 6 – Resultados de análise de lançamento de efluentes 

 

O sistema lê a matriz de qualidade de água (“qualitativo.bin”), obtendo os valores de classe de 

enquadramento e características qualitativas da água no trecho, imprimindo no painel “Qualidade 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos     12 

no trecho”. De acordo com a classe lida, o Sistema busca os valores correspondentes dos limites de 

cada parâmetro (Cperm), usados nas eqs. (3) e (4). 

È verificado qual o parâmetro crítico, ou seja, aquele que gera a maior vazão de diluição, e se 

imprime a vazão indisponível. Adicionalmente, são calculados alguns indicadores, importantes na 

tomada de decisão: 

Indicador 3=
disp

dil

Q

Q
 (6) Indicador 4=

)( montdisp

indisp

QQ

Q

−

 (7)     Indicador 5=
disp

montindisp

Q

QQ )( +

 (8) 

A subtração (Qdisp-Qmont) é denominada vazão remanescente, ou seja, a vazão que resta no rio 

após a retirada de todos os consumos de água a montante. 

Diferentemente do caso de outorga de captações, em que a vazão demandada é adicionada às 

demandas de montante de todos os trechos a jusante, sem alterações, a vazão indisponível é 

modificada pelos processos de autodepuração na calha do rio. No SCBH, esta análise é feita em 

termos de carga orgânica. No caso da DBO, por exemplo, a carga sofre decaimento segundo a 

seguinte formulação, também oriunda de Kelman (1997): 

tkeLL ⋅−

⋅=
1

0   (9)   

onde L é a carga orgânica em um trecho qualquer, L0 é a carga lançada, ambos em kg/d, k1 é 

um coeficiente de desoxigenação (dia-1) e t é o tempo, em dias, que a carga leva para percorrer a 

distância entre o trecho de lançamento e o trecho de interesse. 

Para o cálculo do tempo, o sistema lê a matriz de comprimentos de trecho (“compjus.bin”) e 

considera-se uma velocidade média de 0,5m/s. A carga degradada é calculada pela equação 8 em 

cada trecho e é adicionada à carga já existente neste, atualizando-se a matriz de qualidade de água. 

O coeficiente k1 assume um valor de 0,17 dia-1 para a temperatura de 20ºC, sendo corrigido 

de acordo com a temperatua conforme a equação 10. 

)20(
1 047,117,0)( −

⋅=
TempTempk  (10) 

O técnico pode igualmente verificar se o lançamento afeta algum usuário outorgado a jusante, 

clicando no botão “Concentração a jusante”, no painel “Gráficos”. Esta operação divide a carga 

acumulada em todos os trechos a jusante pela vazão remanescente, obtendo a concentração de DBO 

no trecho, e plota as concentrações a jusante, conforme Figura 7. 
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Figura 7 – Concentração de DBO a jusante do lançamento 

 

Se observa que a concentração do parâmetro de qualidade da água vai diminuindo a jusante 

do lançamento, devido à autodepuração, e apresenta um novo salto cerca de 25 km a jusante, local 

de outro lançamento já outorgado, para depois seguir decrescendo assintoticamente até o valor de 1 

mg/l, considerada a DBO “natural” do rio. No caso de a concentração em algum trecho a jusante 

superar a meta de enquadramento, a outorga não pode ser concedida. 

Vale ressaltar que a degradação vale somente para poluentes não-conservativos. No caso de 

metais ou cloretos, por exemplo, a carga lançada permanece praticamente a mesma em todos os 

trechos a jusante (embora a sedimentação e precipitação possam modificar as concentrações). Por 

enquanto, o sistema só faz o decaimento do parâmetro DBO. Para nitrogênio e fósforo, o cálculo é 

somente em termos da vazão de diluição no local. 

Da mesma forma que no caso das captações de água, uma vez tendo aceitado a outorga em 

termos de balanço hídrico, o técnico deve atualizar os arquivos de balanço hídrico e de qualidade de 

água clicando em “Incluir este usuário” e pode gerar um relatório com a síntese dos resultados 

clicando em “Gerar relatório”. 
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2.5. Desenvolvimento e uso do sistema: outras opções 

Como se pôde observar nas telas já apresentadas, há diversos botões e menus adicionais no 

sistema, usados para o sua atualização e desenvolvimento, os quais serão brevemente descritos aqui. 

Como dito anteriormente, muitos dos 3665 trechos da bacia do rio Grande ainda não possuem 

um valor de disponibilidade hídrica associada. À medida em que novos estudos forem 

disponibilizando estes dados, ou a disponibilidade em um determinado trecho mudar devido à 

construção de infra-estrutura hídrica, mudanças climáticas ou outro fator qualquer,  o técnico pode 

atualizar as vazões de referência, bastando para isso preencher os valores nos campos 

correspondentes e clicar em “Modificar vazões”. 

Outra alternativa para isso é atualizar o valor de disponibilidade hídrica de vários trechos em 

batelada, por meio da opção “Modificar disponibilidades” no menu “Topologia”, conforme Figura 

8. 

  
Figura 8 – Modificação de disponibilidade hídrica de vários trechos em batelada 

 

O técnico deve informar uma planilha excel com o número dos trechos e 12 valores de 

disponibilidade hídrica, em formato pré-determinado. Não há necessidade de preencher 

disponibilidades para todos os 3665 trechos, pois o sistema só atualiza aqueles que são informados. 

Uma outra opção diz respeito aos reservatórios existentes na bacia. No caso de demandas a 

jusante de reservatórios, a disponibilidade hídrica pode ser avaliada pela vazão de restrição ou 

vazão mínima defluente dos reservatórios, obtida de ONS (2006). Como esta vazão mínima é 

garantida, independentemente dos usos consuntivos a montante e dentro do reservatório, não faz 

sentido propagar demandas para jusante das barragens. Assim, nem todas as demandas são sentidas 
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do local da captação/lançamento até a foz do rio Grande, sendo “interrompidas” no reservatório de 

regularização imediatamente a jusante. Para levar isto em conta, o sistema apresenta a opção 

“Cortar propagação em reservatórios”, no menu “Topologia”. Ao clicar nesta opção, o técnico é 

solicitado a informar uma planilha do MS Excel ® contendo os códigos dos trechos em que há 

barragens, a exemplo da Figura 9. 

 
Figura 9 – Exemplo de planilha contendo os códigos de trechos com barragens 

 

Como se pode observar, há algumas barragens que podem apresentar dois trechos, 

representando o fato de que de fato muitas barragens se encontram justamente na confluência de 

dois corpos hídricos na base hidrográfica ao milionésimo. Esta opção atualiza o arquivo de 

topologia, diminuindo o número de trechos a jusante. Assim, se novas obras de infra-estrutura 

forem construídas na bacia, o sistema possui a flexibilidade de contemplar a sua operação. 

O botão “Diagnóstico” gera um shapefile que armazena o indicador de comprometimento 

coletivo de cada trecho de rio. Este arquivo pode ser aberto em um SIG e associado a uma paleta de 

cores, de forma a indicar de forma espacializada o grau de comprometimento da disponibilidade 

hídrica na bacia. A Figura 10 mostra o shapefile resultante. 
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Figura 10 – Diagnóstico do comprometimento quantitativo da disponibilidade hídrica nos rios 

federais 
 

Como se vê, a maior parte da bacia apresenta baixos índices de comprometimento 

quantitativo. O objetivo desta operação em específico é manter um acompanhamento periódico da 

evolução do comprometimento dos recursos hídricos da bacia, e até mesmo dar subsídio a ações de 

planejamento de uso. Atualmente o diagnóstico é feito apenas para usos consuntivos, porém se 

pretende incorporar as informações de lançamento de efluentes, de forma que se possa ter uma 

visão integrada do comprometimento quali-quantitativo sobre a bacia. 

 

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho relata a concepção e o desenvolvimento de um Sistema de Controle de Balanço 

Hídrico, em uso na Agência Nacional de Águas como ferramenta de apoio à emissão de outorgas de 

uso de recursos hídricos. O sistema vem sendo utilizado desde o início de 2008, tendo agilizado 

significativamente a análise de pedidos de outorga na ANA.  

Sua maior vantagem pode ser considerada a facilidade de uso e a interface relativamente 

amigável. Evidentemente, a manutenção e atualização periódica das matrizes de balanço hídrico 

requerem algum acompanhamento da equipe de desenvolvimento, mas o seu uso no dia-a-dia 

dispensa a necessidade de operações de geoprocessamento e conhecimentos mais aprofundados de 

hidrologia.  
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As matrizes binárias que representam o banco de dados de balanço hídrico ficam armazenadas 

em um servidor, o qual é acessível por todos os técnicos responsáveis por analisar pedidos de 

outorga. Dessa forma, a contabilização das demandas se dá em “tempo real”, ou seja, no momento 

em que uma outorga é inserida, a matriz é atualizada, e a próxima análise a ser realizada já leva a 

demanda anterior em conta no balanço hídrico. 

Cabe salientar que, a cada usuário que é incluído, um log é criado, informando os dados 

técnicos da demanda inserida no balanço hídrico. Desta forma, é possível conferir mensalmente a 

ocorrência de inconsistências, como por exemplo a inclusão de vazões inconsistentes ou de usuários 

duplicados. Neste caso, o sistema pode ser ressimulado com base em uma tabela consistente e 

atualizada de demandas em formato MS Excel®. 

O equacionamento no que diz respeito à análise de lançamentos de efluentes é bastante 

simplificado, já havendo modelos mais elaborados para contemplar esse problema. No entanto, 

estes são complexos de implementar dada a escala desta bacia, o grande número de usuários e a 

necessidade de tornar o sistema amigável e flexível. Além disso, a escassez de monitoramento 

qualitativo dos rios de certa forma prejudica o uso de modelos mais complexos, que naturalmente 

demandam mais dados. Por outro lado, para os objetivos da outorga e da política de recursos 

hídricos, as simplificações são adequadas e podem ser usadas para fins de suporte à decisão. Desta 

forma, o uso do equacionamento apresentado pode ser considerado satisfatório. 

Vale salientar que, além das outorgas em rios da União, foram inseridas as informações de 

outorgas superficiais dos afluentes estaduais de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Distrito Federal, 

de forma que o sistema está caracterizando de forma razoavelmente fiel a demanda real de água na 

bacia do rio Paraná. No entanto, como os sistemas de informações ainda não são interligados, a 

emissão de novas outorgas estaduais não é automaticamente contabilizada no sistema, exigindo que 

de tempos em tempos a informação das outorgas estaduais tenha que ser atualizada. Isto ainda é um 

desafio, dada a diversidade de bancos de dados de outorga nos órgãos gestores. Futuramente, 

espera-se que as informações de demanda possam estar armazenadas em um banco único, ou que 

seja facilmente migrável. 

Finalmente, o relativo sucesso na implementação do sistema para a bacia do Paraná encoraja a 

sua replicação para outras bacias. Como a única informação para geração dos arquivos de entrada é 

a base hidrográfica da bacia em shapefile, é relativamente simples repetir as etapas de pré-

processamento em outras bacias de interesse na ANA. A disseminação do sistema em órgãos 

estaduais também é uma possibilidade, eventualmente adaptando-se às necessidades específicas. 
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DISCLAIMER 

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores 

e não refletem necessariamente o ponto de vista da Agência Nacional de Águas (ANA). 

 

BIBLIOGRAFIA 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (2005): Resolução 219/2005 - Diretrizes para análise e 
emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de lançamento de efluentes. 
Disponível em http://www.ana.gov.br/, 2005. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (2002): Regionalização de vazões da bacia do 
rio Grande (Bacia 61). CERPCH/FAPEPE/UNIFEI. 

COLLISCHONN, B. & LOPES, A.V. (2008). Sistema de apoio à decisão para outorga na bacia do 
rio Grande (MG/SP). II Simpósio de Recursos Hídricos do Sul-Sudeste, Rio de Janeiro, 12-15 de 
outubro. 

KELMAN, J. (1997) “Gerenciamento de Recursos Hídricos: Outorga e Cobrança”. Anais do XII 
Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Vitória – ES. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2000). SISAGUA – Sistemas de Apoio ao Gerenciamento 
de Água. Brasília. 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (2000). Inventário das restrições operativas hidráulicas 
dos aproveitamentos hidrelétricos. Rio de Janeiro. 

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (2005). Revisão das séries de vazões naturais nas 
principais bacias do SIN. Relatório Executivo, 126p. 

 


