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USO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E 

SUBTERRÂNEOS: o caso do Alto Rio Paranaíba 

Ferdnando Cavalcanti da Silva1, Walter Collischonn2 e Roberto E. Kirchheim3 

RESUMO – A gestão integrada dos recursos hídricos constitui um dos fundamentos da lei 
9.433/97, que considera a unicidade do ciclo hidrológico como requisito necessário ao 
estabelecimento de critérios de outorga. No entanto, na prática do gerenciamento das alocações de 
usos de água no Brasil, a interdependência entre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos não 
é considerada, devido principalmente à falta de informações hidrogeológicas nas bacias e aos 
aparatos institucionais das agências reguladoras terem sempre sido mais voltados à gestão das águas 
superficiais. Neste trabalho foi realizada uma análise integrada de retiradas de água superficial e 
subterrânea em uma bacia hidrográfica utilizando um modelo hidrológico distribuído de simulação 
de processos de transformação chuva-vazão em grande escala. Diferentes cenários de usos foram 
simulados e, por meio deles, curvas relacionando máximos percentuais de uso da água com seus 
impactos sobre as vazões mínimas no rio foram geradas, a partir das quais, se podem definir 
possíveis limites para outorga integrada de água em bacias hidrográficas. O estudo de caso foi 
aplicado na bacia do Alto Rio Paranaíba, afluente do Rio Paraná, em Minas Gerais. 

ABSTRACT - Water resources integrated management is a master legal and institutional basis of 
law no. 9433/97, which is known as the Brazilian Water Law. According to that law, the whole 
hydrologic cycle should be taken in consideration when defining water rights. However, in 
Brazilian water use allocation practice, surface water and groundwater interaction is not considered 
due to the lack of hydrogeological information on watersheds and to the water agencies focus on 
surface water management. This study aims to analyze surface water and groundwater integrated 
use in a basin through a rainfall-runoff distributed hydrological model. Different withdrawal 
scenarios were simulated and curves relating surface water and groundwater use and its impacts on 
river minimum flows were obtained. These curves may support withdrawal threshold definition in 
the macro-scale. A case study was applied in the Upper Paranaíba river basin, a Paraná river 
tributary in the State of Minas Gerais. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A compreensão dos princípios básicos de interação entre as águas superficiais e subterrâneas é 

essencial para um efetivo gerenciamento e planejamento dos usos dos recursos hídricos nas bacias. 

Embora a abordagem integrada do ciclo hidrológico constitua uma das diretrizes da outorga de 

direito de uso da água, na prática do gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, critérios para a 

outorga integrada na escala das bacias hidrográficas, praticamente inexistem. 

Nesse artigo, é apresentada uma proposta para definição de critérios para outorga de uso 

integrado dos recursos hídricos, por meio de curvas que representam o impacto sobre vazões 

mínimas de referência de usos de água superficial e subterrânea. Essas curvas foram elaboradas 

para a bacia do Alto Rio Paranaíba, em Minas Gerais, a partir de simulações, no modelo chuva-

vazão MGB-IPH, de diferentes cenários combinados de utilização de água superficial e subterrânea. 

1.1 – Interações entre águas superficiais e subterrâneas 

Os corpos hídricos superficiais e as reservas subterrâneas interagem entre si em todos os tipos 

de cenários fisiográficos e climáticos, formando componentes interdependentes no ciclo 

hidrológico, de tal modo que retiradas de água em rios pode provocar a diminuição da contribuição 

superficial ao aqüífero e promover a depleção de seu nível e, de forma análoga, todo volume de 

água explotado de um aqüífero implica também em uma redução de sua contribuição aos cursos 

fluviais (Larkin & Sharp, 1992). 

Ao se determinar o balanço hídrico em longo período numa bacia, geralmente se considera 

nula a variação do armazenamento subterrâneo e se despreza a contribuição de entrada da água 

subterrânea na bacia. Essa simplificação considera o aqüífero em equilíbrio dinâmico, isto é, a taxa 

média de recarga igual à taxa média de descarga e a variação do armazenamento igual a zero, em 

longo período (figura 1a). 

Entretanto, em cenários de exploração intensiva dos recursos hídricos, essa avaliação 

simplista pode ser insuficiente e desconsiderar efeitos indesejáveis importantes, que podem reduzir 

a conectividade entre esses sistemas, alterando os processos de recarga e descarga na bacia 

(Sophocleous, 2002). Supondo uma situação de interrupção desse equilíbrio por efeito de extrações 

por bombeamento, o reservatório subterrâneo entra num regime transitório, no qual a retirada de 

água subterrânea deve ser equilibrada, ou pela diminuição no armazenamento S (que sempre 

ocorre), ou pela combinação do aumento da recarga induzida, ou da diminuição da descarga do 

aqüífero (figura 1b). A diminuição da descarga do aqüífero pode resultar na redução da contribuição 

subterrânea nas vazões dos rios, especialmente no período de estiagem, quando, na ausência de 

precipitação, o escoamento de base é resultante principalmente da descarga subterrânea. Isso 
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explica a necessidade de métodos para avaliar a interação entre os corpos superficiais e subterrâneos 

como base para as decisões de gerenciamento dos recursos hídricos (Fullagar et al., 2006). 

 
Figura 1: Balanço hídrico em um aqüífero em (a) equilíbrio dinâmico; (b) em desequilíbrio. 

(adaptado de Alley et al, 1999). 

1.2 – Gestão integrada de outorgas de recursos hídricos 

No Brasil, a aplicação de critérios para outorga de uso integrado de águas superficiais e 

subterrâneas ainda está fora da realidade atual no planejamento de uso dos recursos hídricos. O que 

ocorre na prática, quando da outorga para uso superficial, é a aplicação de critérios baseados na 

manutenção de vazões mínimas de referência possíveis de serem retiradas em toda a bacia 

(percentuais da Q90, Q95 ou Q7,10), uma visão macro do limite de uso. Já para outorga de água 

subterrânea, o foco das atenções se concentra no ponto de captação da água, uma visão micro do 

limite de uso, e se baseia nas especificidades e características do poço como obra de engenharia em 

si e nos efeitos adjacentes que a explotação possa causar a poços vizinhos. Assim, não são 

considerados os limites de retirada de água subterrânea em toda a bacia, nem tão pouco há o 

cruzamento de informações no sentido de avaliar o aspecto integrado da gestão dos usos. 

Uma dificuldade que surge no gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos é devida à 

escassez de informações hidrogeológicas nas bacias, o que impede um conhecimento adequado das 

características e capacidades de explotação dos aqüíferos. Essa desatenção com o planejamento dos 

usos subterrâneos das águas, entretanto, não é exclusiva a nosso país. Na maioria dos países, a 

exploração dos recursos hídricos subterrâneos não foi adequadamente planejada, financiada ou 

controlada pelas autoridades de água existentes (Llamas, 2004). O resultado foi uma tendência para 

a gestão da água superficial e o freqüente mau gerenciamento das fontes de água subterrânea, sendo 

quase inexistente o manejo integrado desses dois recursos, embora, tradicionalmente, as leis 

reconheçam a sua conexão física. 

Outra dificuldade que surge no gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos no caso 

brasileiro é devida ao conflito entre legislações. Pela Constituição Federal de 1988, essas águas são 

de domínio exclusivo dos Estados. Por outro lado, as águas minerais, águas subterrâneas com 

propriedades físico-químicas diferenciadas, são de domínio da União, de acordo com o Código de 
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Mineração. Já a Lei 9.433/97 não se pronuncia quanto às atribuições legais de gerenciamento dessas 

águas indicando, porém, a necessidade do planejamento de seu uso, inclusive de forma integrada 

com as outras fontes hídricas. 

As proposições na definição de critérios de retirada segura de água subterrânea devem ser 

fundamentadas na quantidade de água que poder ser extraída regularmente e permanentemente do 

aqüífero sem deplecionar perigosamente sua reserva (Dingman, 2002). Um mal-entendimento 

comum é o de se acreditar que a extração de água subterrânea é segura se a taxa média anual de 

extração não exceder a taxa média anual da recarga natural do aqüífero, prática conhecida na 

literatura como safe-yield. Os critérios baseados nesse conceito ignoram a descarga natural da água 

subterrânea nos corpos superficiais e, dessa forma, pode-se estar determinando uma taxa de 

explotação que pareça segura com relação ao armazenamento subterrâneo, mas que não seja segura 

quanto à descarga natural nos corpos d’água. O conceito de safe-yield persiste em ser aplicado 

como critério para definição da capacidade máxima de explotação subterrânea em uma bacia, como 

feito na bacia do Rio São Francisco (Bahia, 2003), embora tenha sido repetidamente criticado na 

literatura (Alley et al., 1999; Alley & Leake 2004; Sophocleous 1997, 2002). 

Nesse sentido, é relevante a definição de metodologias para a consolidação de critérios de 

outorga para explotação de água subterrânea, considerando os aspectos técnicos em termos de 

disponibilidade hídrica, além de sua inter-relação com as águas superficiais. A abordagem 

considerada nesse trabalho é quanto às inter-relações entre as águas superficiais e subterrâneas e o 

impacto dos usos conjuntos desses recursos na escala da bacia, dentro de uma visão sistêmica e 

integradora do ciclo hidrológico (Arnold et al., 2000). Estudos que também consideram essa 

abordagem são mostrados em Moore & Bell (2002), Hughes (2004) e Corbo et al (2005). 

2 - METODOLOGIA 

A seguir, são apresentados a descrição e os procedimentos utilizados para a simulação de 

cenários de retiradas de água na bacia do Alto Rio Paranaíba, que dão suporte à elaboração das 

curvas de outorga de uso integrado dos recursos hídricos. 

2.1 - MGB-IPH 

O modelo utilizado na simulação do regime hidrológico e na avaliação dos efeitos sobre o 

escoamento no rio de diferentes percentuais de usos de água superficial e subterrânea na bacia do 

Alto Rio Paranaíba, é o MGB-IPH, um modelo hidrológico distribuído desenvolvido por 

Collischonn & Tucci (2001). 

O modelo é composto de três módulos: o balanço de água no solo e cálculo da 

evapotranspiração; a separação dos escoamentos em superficial, subsuperficial e subterrâneo nas 

células do modelo; e o escoamento na rede de drenagem. 
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Nesse trabalho, foi introduzido no modelo um algoritmo para simulação de retiradas de água 

superficial e subterrânea, possibilitando a avaliação dos efeitos do uso conjunto desses recursos 

hídricos na escala da bacia hidrográfica e a simulação de dois dos efeitos diretos dessas retiradas: o 

esvaziamento do reservatório subterrâneo e a diminuição na descarga dos rios, não incluindo, 

entretanto, a simulação do aumento de zonas de recarga induzida, nem o efeito das retiradas de água 

superficial sobre o nível d’água subterrâneo. 

A retirada superficial é simulada mediante a extração de água numa célula do modelo 

hidrológico no momento em que se realiza a propagação na rede de drenagem dentro da célula, 

representando a extração de água diretamente no rio. Já a retirada de água subterrânea é simulada 

mediante a extração de água do reservatório subterrâneo na célula, representando, portanto, a 

extração direta do aqüífero. A figura 2 representa o módulo de escoamento nas células, sendo 

indicados os locais onde são representadas as retiradas de água superficial e subterrânea no modelo. 

 
Figura 2: Estrutura de cálculo de uma célula com dois blocos (adaptado de Collischonn, 2001). 

2.2 – Cenários de usos de água na bacia 

Os cenários simulados de retiradas hipotéticas de água superficial e subterrânea na bacia do 

Alto Rio Paranaíba foram dois: o primeiro para retiradas durante o período seco (abril a outubro) e 

o segundo para retiradas durante todo o ano. 

Os valores hipotéticos de vazões captadas superficialmente foram baseados em percentuais 

(0%, 30%, 50%, 70%, 80%, 90% e 100%) da Q7,10 (vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de 

período de retorno), que é a vazão de referência utilizada para outorgas superficiais de água no 

Estado de Minas Gerais. Essas retiradas foram concentradas na célula exutório do modelo. 
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As retiradas subterrâneas estão baseadas em percentuais da vazão de recarga e variam de 0% 

de retirada até o limite máximo da capacidade de explotação de água dos reservatórios subterrâneos, 

isto é, até o percentual máximo possível de explotação sem que os reservatórios subterrâneos no 

modelo (91 no total) sequem. Os pontos de explotação subterrânea foram igualmente distribuídos 

pelas células do modelo, sendo assim, um ponto de extração para cada reservatório subterrâneo. 

A vazão de recarga foi considerada igual à vazão de base do rio e é calculada pela 

multiplicação do índice Q90/Q50 da curva de permanência, sugerido por Smakthin (2001) como 

representativo da contribuição subterrânea no escoamento fluvial, pela vazão média de longo 

período no rio, resultando na vazão de recarga estimada em longo período: 

médiaarec Q
Q
Q

Q ⋅







=

50

90
arg ,                                                                                                         (1) 

onde: Qrecarga é a vazão de recarga estimada em longo período; Q90 e Q50 são, respectivamente, as 

vazões com 90% e 50% de permanência; Qmédia é a vazão média em longo período no rio. 

Com os resultados das simulações foram criadas curvas, chamadas curvas de outorga 

integrada, que relacionam percentuais para outorga superficial e para outorga subterrânea com 

efeitos sobre a vazão mínima de referência no rio provocados pelas retiradas conjuntas de água 

(efeitos na redução da Q7,10 original). A figura 3 sintetiza as informações utilizadas para elaboração 

dessas curvas. 

 
Figura 3: Esquema das curvas de critérios de outorga integrada. 

A partir das curvas de outorga integrada é possível avaliar quais os percentuais de usos 

combinados de água superficial e subterrânea são aceitáveis do ponto de vista dos efeitos de 

redução na vazão Q7,10, representando, portanto, o efeito dos usos nas vazões mínimas críticas. 
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3 – ÁREA DE ESTUDO 

A parte simulada da bacia do Alto Rio Paranaíba está localizada no Estado de Minas Gerais, 

na meso região do Triângulo Mineiro, conforme indicado na figura 4, localizando-se, 

aproximadamente, entre os paralelos 18º39’03’’ e 19º11’07’’ sul e entre os meridianos 46º07’37’’ e 

46º57’14’’ oeste, drenando uma área de 2.700 Km². 

 
Figura 4: Localização da bacia em estudo. 

De acordo com estudo da ANA sobre a disponibilidade e demanda de recursos hídricos no 

Brasil (Brasil, 2005), nesse trecho do Alto Rio Paranaíba, o índice de retirada de água (que 

representa a razão entre a vazão retirada para usos consuntivos e a vazão média no rio) está entre 

10% e 20%, caracterizando uma situação preocupante entre demanda e disponibilidade hídricas. 

Os principais usos dos recursos hídricos na bacia estão ligados principalmente ao agro-

negócio, sendo as retiradas de água destinadas principalmente à irrigação (figura 5). Até o fim de 

2006, os usos superficiais representavam a maior parcela outorgada, totalizando 3,98 m³/s. Já os 

usos subterrâneos correspondiam a uma vazão explotada de 0,05 m³/s (Minas Gerais, 2006). 

Em Minas Gerais, o critério para outorga de água superficial estabelece como limite máximo 

para uso até 30% da Q7,10. Na bacia do Alto Paranaíba, a Q7,10 observada corresponde a 12,16 m³/s, 

assim, no máximo 3,65 m³/s que podem ser outorgados. Considerando as vazões superficiais de 

água atualmente outorgadas na bacia (3,98 m³/s), se percebe que as mesmas já ultrapassam em 9% o 

limite estabelecido pela legislação. 
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Figura 5: Percentual de usos de água superficial e subterrânea na bacia do Alto Paranaíba. 

Na bacia, o comportamento pluviométrico é caracterizado por intensas chuvas de verão com a 

precipitação anual média variando aproximadamente entre 1.300 mm a 1.600 mm. A cobertura do 

solo é formada por matas (20,33%), cerrados (38,80%) e uso agrícola (39,05%); e os três tipos de 

solos presentes na bacia são o cambissolo háplico (22,34%) e os latossolos vermelho (68,34%) e 

vermelho-amarelo (9,33%), esses dois últimos com alta capacidade de armazenamento, o que 

constitui um atrativo para o desenvolvimento de atividades agrícolas. Quanto às características 

hidrogeológicas, a bacia está localizada na província hidrogeológica do Paraná, cujos principais 

sistemas aqüíferos são o Bauru-Caiuá, o Serra Geral e o Guarani (Brasil, 2005). 

4 – CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO MODELO 

O MGB-IPH foi calibrado com o MOCOM-UA, um algoritmo genético de otimização multi-

objetivo, que permite considerar várias funções objetivo sem reduzi-las a uma através de pesos. 

Esse algoritmo utiliza características de estratégias de evolução, combinando técnicas de algoritmos 

genéticos e de busca direta pelo método Simplex de Nelder e Mead (Collischonn, 2001). 

Para o ajuste do modelo, foram utilizados dados do posto fluviométrico Santana dos Patos 

(código Hidroweb: 60010000) e dados de 19 postos pluviométricos, ambos pertencentes à rede 

hidrométrica da ANA. Os dados climatológicos (temperatura, umidade relativa, velocidade do 

vento, pressão atmosférica e radiação solar) foram obtidos de 3 estações meteorológicas do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), disponíveis em: http://tempo.cptec.inpe.br:9080/PCD/. 

O mapa de solos foi obtido junto ao IBGE e está disponível em: http://mapas.ibge.gov.br/. 

Esse mapa segue as nomenclaturas e as especificações recomendadas pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos – SBCS, da Embrapa, sendo utilizado para criação dos blocos no modelo, 

para os quais são necessárias também informações dos usos do solo. Esses usos foram definidos a 
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partir da classificação de imagens de satélite da bacia obtidas no banco de dados do Global Land 

Cover Facility, disponíveis em: http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp. 

As informações topográficas da bacia foram resultantes de modelo numérico do terreno 

(MNT) com resolução espacial de 90x90 metros disponibilizado pelo Consortium for Spatial 

Information, disponível em: http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. 

O período de dados foi dividido em dois: de 01/01/1970 a 31/12/1987, para a calibração do 

modelo; e de 01/01/1988 a 31/12/2005 para as etapas de verificação e aplicação do modelo. O 

ajuste foi avaliado considerando a análise visual dos hidrogramas e verificando os valores do 

coeficiente de Nash (R2), desse coeficiente logaritmizado (R2log) e da relação entre os volumes 

medidos e calculados (∆V). Para o período de verificação os valores dessas funções estatísticas 

foram iguais a R2=0,78; R2log=0,84 e ∆V=-9,20. 

Na tabela 1, estão sintetizadas as vazões de referência observada e calculada no período de 

verificação, e os erros relativos ao valor observado, e na figura 6 são mostrados os hidrogramas de 

vazões diárias calculado e observado no rio Paranaíba no período de verificação, entre os anos de 

1988 e 1996. A proporção do escoamento no rio proveniente do reservatório subterrâneo é de 44% 

(Q90/Q50), indicando uma média regularização do rio pelo aqüífero. 

Tabela 1: Vazões de referência observada e calculada no período de verificação. 
Vazão Observada (m³/s) Calculada (m³/s) Erro (%) 
Qmédia 42,10 40,05 -4,88 
Q90 12,04 12,12 0,69 
Q50 28,77 27,45 -4,60 

Qrecarga 17,62 17,68 0,40 
Q95 10,21 10,50 2,87 
Q7,10 12,16 12,63 3,93 

 
Figura 6: Hidrogramas calculado e observado no rio Paranaíba de janeiro de 1988 a janeiro de 1996. 
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Embora a representação da parte subterrânea do ciclo hidrológico possa ser excessivamente 

simplificada no modelo, ela é suficiente para representar o aqüífero e sua relação com o rio em 

grande escala, como se observa pelo bom ajuste das recessões no hidrograma calculado na figura 6. 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

i) Retiradas durante o período seco 

A figura 7 mostra as curvas dos efeitos sobre a Q7,10 no Alto Rio Paranaíba das combinações 

de retiradas de água superficial e subterrânea, durante o período de estiagem. O limite superior na 

figura representa a fronteira a partir da qual os reservatórios subterrâneos no modelo secam 

indicando o percentual máximo de retirada subterrânea possível de ser explotada na bacia (58,36% 

da Qrecarga calculada, ou seja, até 10,32 m²/s). 

 
Figura 7: Curvas de outorga de uso integrado de água para a bacia do Alto Rio Paranaíba 

(de abril a outubro). 

As curvas na figura 7 representam isolinhas de mesmo impacto para diferentes combinações 

de uso de água superficial e subterrânea na bacia. Pontos sobre os eixos horizontal ou vertical nessa 

figura correspondem a retiradas apenas de vazão superficial ou subterrânea, respectivamente. A 

escala de cor em vermelho indica os percentuais a partir dos quais há vazões nulas no rio. Como se 

observa na figura 7, o rio começa a secar a partir de impactos superiores a 65% de redução na Q7,10. 

3,16 

0,88 
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Nessa figura, por exemplo, o ponto amarelo representa uma retirada superficial de 50% da 

Q7,10 (igual a 6,31 m³/s) e uma retirada subterrânea de 30% da Qrecarga.(igual a 5,30 m³/s). O efeito 

na Q7,10 para esse caso, seria de uma redução em aproximadamente 75% do seu valor sem as 

retiradas, ou seja, a Q7,10 passaria a ser igual a 3,16 m³/s e o rio apresentaria vazões nulas. 

Ainda na figura 7, os pontos pretos sobre os eixos horizontal e vertical representam iguais 

retiradas superficiais e subterrâneas de 5,31 m³/s, que corresponde a 42% da Q7,10 calculada (que é 

igual a 12,63 m³/s) e a 30% da Qrecarga calculada (que é igual a 17,69 m³/s), respectivamente. Ao 

final do período de simulação, a extração dos 5,31 m³/s apenas do rio, reduz a Q7,10 original em 

cerca de 39%, enquanto que a extração apenas de água subterrânea a reduz em cerca de 33%. 

Assim, mesmo para retiradas iguais, ao final do período de tempo simulado, o efeito das captações 

superficiais é maior sobre a vazão no rio do que das explotações subterrâneas, isso porque o efeito 

das retiradas subterrâneas é distribuído ao longo do tempo, mesmo sendo os usos concentrados no 

período de estiagem. 

Na figura 7, o ponto em azul sobre o eixo horizontal indica o percentual máximo de retirada 

superficial legalmente outorgado na bacia do Alto Rio Paranaíba, que corresponde a 30% da Q7,10 

(ou seja, a 3,79 m³/s). Nesse caso, a redução na vazão Q7,10 ao final do período de simulação seria 

de aproximadamente 29% (ou seja, passaria de 12,63 m³/s para 9,09 m³/s) considerando apenas as 

retiradas superficiais. Entretanto, ao se levar em conta as retiradas subterrâneas, embora os usos 

atuais ainda sejam insignificantes, os impactos gerados na Q7,10 seriam maiores, o que evidencia a 

importância da consideração dos usos integrados dos recursos hídricos nas bacias para a definição 

de critérios de outorga. 

Um critério de aceitabilidade que poderia ser adotado para outorga de usos integrados de 

água na bacia seria aquele em que os percentuais combinados de retirada superficial e subterrânea 

continuassem a gerar o mesmo impacto que apenas a retirada superficial limite na bacia provocaria 

nas vazões do rio, isto é, considerar como impacto máximo possível de ser aceito aquele gerado 

pelo uso de até 30% da Q7,10 sem retiradas subterrâneas. Nesse caso, isso implica em procurar 

combinações de retiradas na isolinha de impacto de 29% (indicada em amarelo na figura 7). 

Por esse critério, uma possibilidade aceitável de vazões a outorgar (ponto de intercessão das 

linhas tracejadas) seria de 25% da Q7,10 para os usos superficiais, equivalente a 3,16 m³/s, e 5% da 

Qrecarga para os usos subterrâneos, equivalente a 0,88 m³/s. Observa-se que por essa metodologia 

pode-se definir as prioridades das fontes de uso da água na bacia, ou seja, caminhando por essa 

isolinha quanto maior o percentual outorgado para uso superficial, menor o percentual para uso 

subterrâneo e vice-versa. 

A figura 8 mostra os efeitos dessas retiradas (de 25% da Q7,10 e de 5% da Qrecarga) sobre o 

hidrograma simulado no modelo no período de 01/01/2004 a 31/12/2005. Como se observa, os 
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impactos das retiradas são maiores no período de recessão, praticamente não afetando as vazões no 

período chuvoso. 

Na figura 9 são mostradas as médias anuais das vazões mínimas de 7 dias de duração no 

Alto Rio Paranaíba antes e após as retiradas de água. Para todos os anos, a média das vazões 

mínimas de 7 dias diminui, representando uma redução média no período simulado de 

aproximadamente 9 m³/s sem as retiradas para aproximadamente 6 m³/s após as retiradas. Essa 

análise é importante no estudo do impacto na biota aquática da diminuição da água disponível no 

rio durante o período de estiagem. 

 
Figura 8: Hidrogramas calculados sem e com retiradas de 25% da Q7,10 e 5% da Qrecarga. 

 
Figura 9: Médias anuais das vazões mínimas de 7 dias calculadas sem e com retiradas de 25% 

da Q7,10 e 5% da Qrecarga na bacia do Alto Rio Paranaíba. 

A figura 10 mostra as curvas de permanência calculadas sem e com as retiradas dos 

percentuais outorgáveis sugeridos. Quanto à vazão com 90% de permanência, observa-se uma 
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redução de 29% em seu valor original, passando de 12,12 m³/s para 8,58 m³/s. Já para a vazão com 

95% de permanência, essa redução é de 33% em relação a seu valor sem as retiradas, o que equivale 

a uma redução de 10,50 m³/s para 6,99 m³/s. Após as retiradas, vazões inferiores a Q90 e Q95 antes 

das retiradas, que originalmente ocorreriam por 10% e 5% do tempo, passam a ocorrer por 22% e 

16% do tempo, respectivamente. 

 
Figura 10: Curvas de permanência calculadas sem e com retiradas de 25% da Q7,10 e 5% da 

Qrecarga na bacia do Alto Rio Paranaíba. 

Na figura 11 são mostradas as curvas de freqüência de vazões mínimas de 7 dias de duração 

calculadas sem e com as retiradas de 25% da Q7,10 e 5% da Qrecarga. O valor da Q7,10 da curva com 

retiradas é igual a 9,08 m³/s, que representa, uma redução em 29% com relação ao valor da Q7,10 

sem as retiradas, como observado na figura 7. O tempo de retorno da Q7,10, diminui de 10 para 

aproximadamente 5 anos. 

 
Figura 11: Curvas de freqüência de vazões mínimas com duração de 7 dias calculadas sem e 

com retiradas de 25% da Q7,10 e 5% da Qrecarga na bacia do Alto Rio Paranaíba. 
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Ao se utilizar o critério de outorga integrada sugerido, o percentual máximo de uso 

superficial da água seria diminuído de 30% para 25% da Q7,10, sendo necessário, portanto, diminuir 

a quantidade de outorgas superficiais atuais. Por outro lado, poderia ser avaliado se o efeito de 

redução da Q7,10 em 29%, nível de impacto aceitável segundo o critério sugerido, seria realmente 

significativo sobre a preservação do ecossistema fluvial. Caso não o fosse, esse limite de uso 

poderia estar sendo restritivo, o que levaria a se aceitar um percentual de impacto maior e, por 

conseguinte, uma maior flexibilidade para captação de água na bacia. 

ii) Retiradas durante todo o ano 

A figura 12 mostra as curvas dos efeitos sobre a Q7,10 das combinações de retiradas de água 

superficial e subterrânea na bacia do Alto Rio Paranaíba para usos contínuos durante todo o ano. 

 
Figura 12: Curvas de outorga de uso integra do de água para a bacia do Alto Rio Paranaíba 

(todo o ano). 

O percentual máximo de retirada subterrânea possível de ser explotada na bacia, pela 

simulação no modelo, é de 48,39% da Qrecarga, ou seja, até 8,56 m²/s, valor aproximadamente 10% 

menor que a capacidade máxima de explotação para retiradas concentradas apenas na estiagem. 

Na figura 12, é possível perceber que retiradas iguais de água superficial e subterrânea 

contínuas durante todo o ano provocam praticamente o mesmo impacto sobre a Q7,10. Por exemplo, 

considerando retiradas superficiais e subterrâneas semelhantes de 5,31 m³/s (pontos pretos 

3,16 

0,71 
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indicados no eixo horizontal e vertical nessa figura), a Q7,10 original é reduzida em 

aproximadamente 40%, tanto para a retirada superficial quanto subterrânea. 

Para o mesmo critério de aceitabilidade de outorga de uso integrado de água na bacia 

sugerido no item anterior, isto é, considerando como impacto máximo possível de ser aceito aquele 

gerado pelo uso de até 30% da Q7,10 sem retiradas subterrâneas, pode-se observar na figura 12 que o 

efeito de redução na Q7,10 original seria de 30%. Quaisquer valores de combinações de uso que 

gerassem no máximo essa redução seriam aceitáveis do ponto de vista do impacto na vazão do rio. 

Uma possibilidade de combinação de uso, indicado pela interseção das linhas tracejadas na 

figura 12, seria utilizar 25% da Q7,10 para outorga dos usos superficiais, equivalente a 3,16 m³/s, e 

4% da Qrecarga para outorga dos usos subterrâneos, equivalente a 0,71 m³/s. Assim, a disponibilidade 

total (superficial e subterrânea) possível de outorgar seria menor que para retiradas apenas no 

período seco. 

A figura 13 mostra os efeitos dessas retiradas sobre o hidrograma no período de 01/01/2004 

a 31/12/2005. Como se observa, os impactos das retiradas continuam sendo maiores no período de 

recessão, mas nesse caso já aparecem efeitos sobre as vazões no período chuvoso. Ao final do 

período de simulação, a vazão média do rio sofre uma redução de 24%, passando de 40,25 m³/s para 

30,53 m³/s. 

 
Figura 13: Hidrogramas calculados sem e com retiradas de 25% da Q7,10 e 4% da Qrecarga 

(retiradas durante todo o ano) 

Na figura 14 são mostradas as médias anuais das vazões mínimas de 7 dias de duração antes 

e após as retiradas de água. Para todos os anos, a média das vazões mínimas de 7 dias diminui, 

indicando uma redução média no período simulado de aproximadamente 9 m³/s sem as retiradas 

para aproximadamente 5 m³/s após as retiradas. 
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Figura 14: Médias anuais das vazões mínimas de 7 dias calculadas sem e com retiradas de 

25% da Q7,10 e 4% da Qrecarga na bacia do Alto Rio Paranaíba (retiradas durante todo o ano). 

A figura 15 mostra as curvas de permanência calculadas sem e com as retiradas de 25% da 

Q7,10 para outorga superficial e 4% da Qrecarga para outorga subterrânea. Nesse caso, a Q90 é reduzida 

em 33% em relação a seu valor original, passando de 12,12 m³/s para 8,15 m³/s. Já na Q95, essa 

redução é de 35% em relação a seu valor sem as retiradas, o que equivale a uma redução de 10,50 

m³/s para 6,79 m³/s. Após as retiradas, vazões inferiores a Q90 e Q95 antes das retiradas, que 

originalmente ocorreriam por 10% e 5% do tempo, passam a ocorrer por 23% e 18% do tempo, 

respectivamente. 

 
Figura 15: Curvas de permanência calculadas sem e com retiradas de 25% da Q7,10 e 4% da 

Qrecarga na bacia do Alto Rio Paranaíba (retiradas durante todo o ano) 
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Na figura 16 são mostradas as curvas de freqüência de vazões mínimas de 7 dias de duração 

com e sem as retiradas de água para o percentual sugerido. Após as retiradas, o valor da vazão de 

referência Q7,10 passa a ser igual a 8,78 m³/s, que representa, como indicado na figura 12, uma 

redução em 30% do seu valor sem as retiradas (igual a 12,63 m³/s). O tempo de retorno da Q7,10 

anterior às retiradas para o período simulado, diminui de 10 para aproximadamente 5 anos. 

 
Figura 16: Curvas de freqüência de vazões mínimas com duração de 7 dias calculadas sem e 

com retiradas de 25% da Q7,10 e 4% da Qrecarga na bacia do Alto Rio Paranaíba (todo o ano) 

6 – CONCLUSÕES 

A avaliação do efeito do uso da água sobre o escoamento do rio foi feita a partir de 

simulações de retiradas de água superficiais e subterrâneas na bacia por meio do modelo 

hidrológico chuva-vazão MGB-IPH. Os resultados mostraram que a retirada de água subterrânea 

tem impacto na disponibilidade de água superficial e, o tempo de resposta das retiradas de água 

subterrânea sobre a vazão no rio é mais lento que o das retiradas superficiais, que é imediato. 

As simulações mostraram que não é possível explotar toda a recarga de um aqüífero, 

demonstrado no modelo pelo secamento dos reservatórios subterrâneos antes que 100% da recarga 

estimada fosse retirada, isso porque, no balanço hídrico subterrâneo, uma parcela da água que entra 

no aqüífero descarrega nos cursos superficiais de água. 

Os resultados da metodologia aplicada mostraram que: 

1 – Considerando retiradas constantes durante todo o ano, em longo período, o impacto 

das retiradas subterrâneas é praticamente o mesmo que o de retiradas superficiais; 

2 – Considerando retiradas constantes concentradas apenas no período seco, o impacto 

das retiradas subterrâneas é menos severo que o impacto das retiradas superficiais e, 
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nesse caso, a disponibilidade de água total (superficial e subterrânea), possível de ser 

retirada da bacia, é maior. 

A metodologia proposta se mostrou adequada como uma primeira alternativa de se 

considerar o gerenciamento integrado dos usos dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na 

macro-escala, considerando a influência desses usos sobre o escoamento dos rios com base em 

critérios simplificados por meio de séries de vazões, usualmente disponíveis nas bacias 

hidrográficas. A pesquisa não exclui, entretanto, a necessidade de estudos que forneçam maiores 

informações sobre a hidrogeologia dos aqüíferos e suas interações locais com os corpos hídricos 

superficiais. Além disso, o método permite definir apenas o quanto de água pode ser retirado da 

bacia como um todo, sendo imprescindível a avaliação local da capacidade de extração de água, 

principalmente das explotações subterrâneas, devido à grande variabilidade e heterogeneidade das 

características dos aqüíferos. 

7 – PERSPECTIVAS 

Como forma de integrar, de forma expedita e imediata, a outorga de água superficial e 

subterrânea, sugere-se que a outorga de água total de água na bacia (superficial mais subterrânea) 

continue sendo adotada em relação a uma vazão de referência (Q7,10, Q90 ou Q95) e que retiradas 

superficiais e subterrâneas sejam consideradas equivalentes; por exemplo, uma retirada de 0,5 m³/s 

de água subterrânea implicaria em uma indisponibilidade de 0,5 m³/s de água superficial. Supondo 

o critério adotado em Minas Gerais, a vazão máxima para outorga superficial de 30% da Q7,10 

passaria a incluir a máxima retirada superficial e subterrânea na bacia. Assim, se 30% da Q7,10 

correspondessem a 4,0 m³/s e as retiradas subterrâneas totalizassem 0,5 m³/s, então apenas 3,5 m³/s 

estariam disponíveis para retiradas superficiais. Essa sugestão refere-se ao conjunto de todas as 

retiradas subterrâneas na bacia e está baseada em resultados de simulações de um modelo 

relativamente simplificado que, no entanto, representa de forma adequada o comportamento da água 

subterrânea na escala da bacia. Critérios adicionais devem ser definidos para outorga de cada poço 

ou retiradas subterrâneas individualmente. 

Uma dificuldade que pode surgir no gerenciamento integrado dos recursos hídricos é devida 

ao conflito entre legislações, que criam incompatibilidades entre as atribuições institucionais e 

legais das responsabilidades sobre as águas subterrâneas, podendo criar dificuldades no 

estabelecimento de critérios integrados no gerenciamento dos seus usos. Recomenda-se uma 

unificação das legislações quanto ao domínio legal das águas subterrâneas, de forma semelhante ao 

das águas superficiais: entre os Estados e a União, embora a incongruência muitas vezes verificada 

entre os divisores de água superficial e subterrânea, possa dificultar a delimitação da bacia 

subterrânea. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19

Os critérios de aceitabilidade escolhidos para a definição dos limites de outorga integrada 

basearam-se apenas nos impactos sobre vazões mínimas de referência. Do ponto de vista da 

sustentabilidade ecológica dos ecossistemas, não somente o efeito sobre a redução na magnitude da 

vazão mínima é importante, mas também os impactos na taxa de variação de vazão entre eventos e 

na freqüência, duração e tempo de ocorrência dessas vazões e de vazões máximas (cheias e 

inundações). Sugere-se que esses aspectos sejam também avaliados ao se definir qual impacto 

provocado pelas retiradas é considerado aceitável. 
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