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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE HIDROLÓGICO NA BACIA DO RIO 
PARAOPEBA - MG  

Matheus Fonseca Durães 1* & Carlos Rogério de Mello1  
 
Resumo – O cotejo entre as demandas e as disponibilidades hídricas, em meio às diversas variáveis 
a serem consideradas na atividade de gerenciamento apresenta diferentes cenários, cujas avaliações 
e interpretações são muito úteis às tomadas de decisão pelo órgão gestor de recursos hídricos.  Uma 
das possíveis alternativas para se realizar tal cotejo refere-se ao conceito de estresse hidrológico, o 
qual estabelece o balanço entre a vazão disponível e o conjunto de demandas, com base na curva de 
permanência de vazões de uma dada seção fluvial. O princípio é definir um valor limiar para a 
proporção entre o valor de pico do conjunto das vazões de demanda e um dado percentil da curva de 
permanência, acima do qual estabelece-se uma situação de estresse hidrológico. Assim, objetivou-se 
neste trabalho, empregar este conceito, por meio de um estudo de caso para a bacia do rio 
Paraopeba, avaliando o nível de estresse distribuído por sub-bacia. Os resultados referentes aos 
índices de estresse hidrológico no qual a bacia se encontra situam-se em níveis desde baixo a alto, 
demonstrando dessa forma, a necessidade de alterações na política de gestão de recursos hídricos no 
Estado de Minas Gerais. 
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HYDROLOGICAL STRESS EVALUATION IN PARAOPEBA RIVER B ASIN - 
MG   

 
Abstract – Contrasting water demands and water availabilities, among several variables that are 
important for natural resource management, presents different scenarios, whose evaluation and 
interpretation are key elements for stakeholders. In this context, one of the possible alternatives 
refers to the concept of hydrological stress which establishes the overall balance between water 
availability and water demand, on the basis of the flow duration curve at a given river cross section. 
The central idea is to define a threshold value for the ratio between the total demand discharge and a 
given percentile discharge obtained from the at-site flow duration curve, beyond which the 
hydrological stress is established in a given watershed. This study analyzes the opportunity to 
employ this concept to water resources management, through a case study in the Paraopeba river 
basin, in order to evaluate the stress level distributed by sub-basins. Hydrological stress indices 
ranged from low to high, pointing out to eventual changes in the water resources management 
policies in the Minas Gerais State. 
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INTRODUÇÃO 

  Gestores de recursos hídricos, agências governamentais e também os usuários de 
recursos hídricos deparam-se frequentemente com a questão de manter o fluxo mínimo de água 
necessário ao equilíbrio dos ecossistemas fluviais e ribeirinhos de uma bacia hidrográfica, ao 
mesmo tempo em que é preciso reservar ou alocar água para atender aos seus diversos usos, 
reclamados pelos diferentes setores e usuários ali instalados. 

  É necessário então, avaliar o grau de comprometimento de uma bacia hidrográfica, 
utilizando-se para isso indicadores que retratem as situações atual e prospectiva de seus recursos 
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hídricos, estipulando critérios e limites de enquadramento dos cursos d’água semelhante aos níveis 
de qualidade, em função da disponibilidade e das demandas, buscando otimizar as alocações de 
água entre os diversos usos e usuários. 

Referindo-se ao uso de indicadores, Gao et al. (2008) mostram que sua utilização 
auxiliam na compreensão, por exemplo, dos efeitos da operação de reservatórios a montante, bem 
como de outras interferências antrópicas no regime hidrológico de um rio, permitindo dessa forma, 
avaliar o grau de alteração hidrológica que pode ser causada por determinada política no uso dos 
recursos hídricos. De modo geral, os indicadores hidrológicos permitem caracterizar o estado (ou 
comportamento) de uma bacia hidrográfica, sumariando aspectos chaves de seu regime hidrológico 
a partir de um pequeno número de cálculos estatísticos, conforme preconizado por Reichold et al. 
(2010), tornando seu uso fácil e muito útil do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos locais. 

  Brandt et al. (2008) citam que, de modo geral, os indicadores de uso consuntivo são 
determinados com base em análise estatísticas de longas séries fluviométricas capazes de descrever 
a magnitude e a variação temporal das vazões e do regime. O uso deste tipo de indicador reduz a 
complexidade do sistema de recursos hídricos, possibilitando comparações espaciais entre bacias ou 
a verificação de mudanças temporais dentro de uma mesma bacia. Neste sentido, Galvão (2008) 
destaca que o estresse hidrológico pode se estabelecer a partir de um indicador que estima o nível 
de impacto ao qual o curso d’água está submetido por meio de um balanço entre a oferta e a 
demanda, levando em consideração tanto os efeitos da extração da água, como também, as 
variações a que estão submetidos os corpos hídricos. 

Durães (2010) constatou que para representar o estresse hidrológico, a vazão de 
referência deveria ser considerada com base em toda a série histórica do curso d’água e não 
somente a série relativa ao período mais seco ou o mês mais crítico em termos de disponibilidade, 
adotando-se, portanto, a vazão correspondente à 90% de permanência (Q90%). Com isto, o autor 
propôs níveis de estresse em três categorias, em função do total retirado pela vazão de referência, 
sendo considerado alto, aquele valor cujo somatório dos usos consuntivos supera 50% da Q90%. 

Assim, objetivou-se neste trabalho, avaliar e caracterizar o estresse hidrológico na 
bacia do rio Paraopeba utilizando a metodologia proposta por Durães (2010), a partir de dados de 
monitoramento fluviométrico e de outorgas de uso da água, buscando-se a partir da caracterização 
em nível de sub-bacia, identificar as áreas mais susceptíveis que necessitam de uma mudança na 
forma atual de como os recursos hídricos são geridos, permitindo ações pontuais por parte dos 
órgãos gestores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição da área de estudo 

  A área de estudo corresponde à bacia hidrográfica do rio Paraopeba (BHRP), 
afluente do rio São Francisco, localizado na região central de Minas Gerais na amplitude de 
coordenadas de -20,85S e -18,583S de latitude e de -45,183W e -43,633W de longitude, com uma 
área total de 13.640 Km², porém, delimitada até a seção de controle da estação fluviométrica de 
Ponte da Taquara, cuja área de drenagem é de 8.750 km². A BHRP tem sua foz localizada na 
represa da Usina Hidrelétrica de Três Marias, com capacidade total de geração de energia elétrica 
da ordem de 396 MW, o que demonstra a importância estratégica da bacia para o cenário nacional, 
no que tange à matriz energética, onde qualquer alteração ou distúrbio na mesma pode 
comprometer, em termos hidrológicos, a capacidade geradora.  

  A precipitação média anual na BHRP possui variabilidade considerável, variando de 
1.700 mm nas cabeceiras a 1.150 mm na região próxima a sua foz. O regime pluviométrico 
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apresenta forte sazonalidade, com ocorrência dos valores máximos mensais concentrados no 
período de verão, entre dezembro e março, e dos mínimos entre os meses de maio a agosto. A 
classificação climática de Köppen apresenta as tipologias Cwb, Cwa e Aw (CPRM, 2001). Na 
Figura 1 tem-se o mapa de localização da BHRP dentro do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Paraopeba. 

Dados hidrológicos e de outorgas utilizados 

  Os dados fluviométricos são fundamentais para caracterizar a dinâmica hídrica de 
bacias hidrográficas, bem como, permitir obter a curva de permanência, a qual será objeto de 
análise para o enquadramento das sub-bacias em diferentes níveis de estresse. 

  Os dados de vazão monitorados foram obtidos junto ao HidroWeb/ANA. Foram 
selecionados os postos fluviométricos de São Brás do Suaçuí – Montante, Entre Rios de Minas, 
Belo Vale, Alberto Flores, Ponte Nova do Paraopeba e Ponte da Taquara para a BHRP.  

  Em relação aos dados de outorga, estes se caracterizam por ser uma autorização 
emitida pela União ou pelos Estados cujo objetivo é assegurar o controle quantitativo e qualitativo 
dos usos da água e o efetivo direito ao seu acesso. Diante disso, os dados referentes às outorgas 
superficiais foram obtidos junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, atualizados em 
janeiro de 2012, sendo estas posteriormente delimitadas até a seção de controle em Ponte da 
Taquara, utilizando-se também, os dados de usos insignificantes, os quais compõem o banco de 
dados oficial do Órgão gestor. 

Estão apresentadas na Tabela 1 as principais informações associadas às estações 
fluviométricas utilizadas e na Figura 2, o mapa de localização dessas estações nas suas respectivas 
sub-bacias. 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

Tabela 1 – Postos fluviométricos utilizados no estudo e suas informações. 

Código Nome Latitude Longitude 
Área 
(km²) 

Posto 
Q90% 

(m³s-1) 
Qoutorgada 
(m³s-1) 

40549998 
São Brás do Suaçuí 

– Montante 
-20,60388 -43,90861 462 P1 2,10 

0,44 

40710000 Belo Vale -20,40805 -44,02111 2770 P2 18,70 3,86 

40740000 Alberto Flores -20,15694 -44,16666 4120 P3 21,62 6,35 

40800001 
Ponte Nova do 

Paraopeba 
-19,94888 -44,30527 5690 P4 30,75 

15,52 

40850000 Ponte da Taquara -19,42305 -44,54777 8750 P5 40,41 49,68 

  

 

Figura 2 – Mapa de localização das estações fluviométricas em suas respectivas subbacias. 

  Na Tabela 2 estão apresentados os níveis de estresse hidrológico sugeridos por 
Durães (2010) e adotados neste trabalho. 

Tabela 2 – Classificação dos níveis de estresse hidrológico. 

Nível de Estresse Critério 

Baixo Somatório das vazões outorgadas está entre 0 a 25% da Q90%. 

Médio Somatório das vazões outorgadas está entre 25 a 50% da Q90%. 

Alto Somatório das vazões outorgadas supera 50% da Q90%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Em relação à BHRP, Durães (2010) caracterizando o estresse hidrológico, observou 
uma demanda de água no ano de 2009 de 11,79 m³s-1 até a seção de controle Porto do Mesquita, 
operado pela CEMIG.  

  Ainda de acordo com este mesmo autor, para o ano de 2009, a vazão outorgada para 
a seção de controle Ponte Nova do Paraopeba (P4) foi da ordem de 2,73 m³s-1, sendo que 
atualemente, considerando os usos insignificantes, este valor é de 14,52 m³s-1, representando um 
aumento de mais de cinco vezes o valor inicialmente outorgado. 

Em termos de cadastro do uso da água, de acordo com IGAM (2013), foram 
observados 7.946 captações na bacia do rio Paraopeba, sendo que as maiores vazões estão 
relacionadas a captações para abastecimento humano realizado pela COPASA. 

Ressalta-se que os valores encontrados de vazão outorgada ocorreram devido a um 
banco de dados mais consistente, muito embora, ainda impreciso e passível de melhorias e de maior 
controle por parte do órgão responsável. 

As informações contidas na Tabela 1, obtidas pelas curvas de permanência e pelas 
demandas hídricas por sub-bacia, permitem classificar a bacia em estudo em nível de estresse e 
assim, identificar as áreas mais estressadas, favorecendo mudanças na forma da gestão dos recursos 
hídricos. 

A figura 3 apresenta o mapeamento do estresse hidrológico na BHRP (3a), bem 
como a distribuição da demanda de água (3b). 

 

a) b) 

Figura 3 – Mapas do estresse hidrológico por sub-bacias (a) e das demandas hídricas (b). 
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Na BHRP, destaca-se que a estação Ponte da Taquara se enquadra na categoria de 
estresse “Alto” conforme classificação adotada por Durães (2010), sendo os valores de vazão 
outorgados 1,22 vezes maior que a vazão com permanência de 90%. As seções Alberto Flores e 
Ponte Nova do Paraopeba por sua vez, se enquadram no nível “Médio” de estresse, contudo, a seção 
Ponte Nova do Paraopeba, apresenta valor bem próximo do limite da classe. Por fim, as seções São 
Brás do Suaçuí – Montante e Belo Vale se enquadraram no nível “Baixo”.  

Durães (2010) trabalhando com a bacia do rio Paraopeba classificou a bacia com 
nível “Médio” de estresse. Contudo, ressalta-se que naquela oportunidade foi utilizado apenas o 
banco de dados disponível para outorgas superficiais, desconsiderando dados de uso insignificante. 
Observou-se que com o uso das outorgas de uso insignificante, pode-se avaliar melhor o grau de 
comprometimento dos recursos hídricos na BHRP, mostrando assim, a importância de utilizar um 
banco de dados mais consistente e completo. 

Os usos enquadrados como insignificantes merecem atenção especial, visto que seu 
processo de obtenção é simples, atinge um número alto de usuários e seu critério precisa ser 
alterado, em função das pressões exercidas e futuras demandas. 

  Na BHRP, considerando apenas os usos consuntivos sem o abastecimento público e 
uso insignificante, foi obtido um valor outorgado de 6,78 m³s-1, consumo menor do que obtido por 
Durães (2010), correspondendo a 13,64% do volume total outorgado na bacia considerando os usos 
insignificantes. Isto significa que, a principal fonte de estresse pode ser atribuída aos usos 
insignificantes. 

CONCLUSÕES 

1) O nível de estresse hidrológico na BHRP foi variado, sendo que na região correspondente  
ao Alto Paraopeba representado pelas seções de controle São Brás do Suaçuí – Montante e 
Belo Vale, o nível foi caracterizado como Baixo, enquanto para a região do Médio 
Paraopeba, representado pelas seções Alberto Flores e Ponte Nova do Paraopeba o nível foi 
Médio e para a seção de Ponte da Taquara, no Baixo Paraopeba, o nível foi considerado 
Alto; 

2) O número de outorgas de uso insignificante e sua demanda influiu diretamente no 
enquadramento em níveis de estresse, devendo ser objeto de maior investigação quanto à sua 
concessão; 

3) A BHRP apresentou-se um comportamento mais crítico daquele de estudos anteriores, em 
virtude de um banco de dados mais consistente; 

4) Deve-se adotar critérios diferenciados de outorga do uso da água, afim de reduzir as 
pressões exercidas sobre a demanda da água. 
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