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Avaliação do balanço hídrico com vistas à gestão dos recursos hídricos na bacia 
do rio Pardo, na Bahia e Minas Gerais. 
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Resumo --- Este trabalho teve como objetivo avaliar o balanço hídrico nos pontos de captação de 
usuários instalados no rio Pardo, a montante da PCH Machado Mineiro. Foram propostas duas 
metodologias de estimativa da disponibilidade hídrica e comparados os resultados entre elas. O 
comprometimento hídrico na bacia, na metodologia mais conservadora, apresentou-se bastante 
elevado, com o trecho mais crítico tendo um comprometimento de cerca de 90% em agosto e 
setembro, meses com maior escassez hídrica. Sugere-se que a essa metodologia seja adotada em 
estudos relacionados à gestão dos recursos hídricos na bacia. 
 
Abstract --- The present study had as objective to evaluate the water budget for installed water 
users in Pardo River basin upstream. Two methodologies were proposed to estimate the water 
availability and the results were compared. The water quantity impairment calculated by the more 
conservative methodology was high, with the most critical section presented a water quantity 
impairment from almost 90% in August and September, the two months with more scarcity water in 
the basin. It’s suggested that this methodology should be adopted in studies related with water 
resources management in the basin. 
 
Palavras-chave: Rio Pardo (MG/BA), comprometimento hídrico, gestão dos recursos hídricos. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Avaliar a disponibilidade hídrica em algumas bacias hidrográficas do Brasil pode ser uma 

tarefa bastante complicada, devido às limitações nas análises que podem ser causadas pela ausência 

de dados consistentes de vazão. Quando essa situação acontece em regiões com conflitos de uso, é 

agravada pela necessidade que se tem de, nessas regiões, a análise ser mais criteriosa ainda, devido 

ao prejuízo que pode ser causado a usuários caso as garantias estimadas nas análises de outorga não 

possam ser cumpridas. 

Nesse sentido, este trabalho visa quantificar a disponibilidade hídrica, a partir de duas 

metodologias distintas, e apresentar o balanço hídrico para os pontos de captação de usuários 

instalados em corpos d’água de domínio federal na bacia hidrográfica do rio Pardo, localizada em 

Minas Gerais, a montante do reservatório da PCH Machado Mineiro. 

 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA 

 
A bacia do rio Pardo tem uma área de aproximadamente 32.468 km2 e contempla parte dos 

estados de Minas Gerais (12.729,55 km2) e Bahia (19.738,53 km2), desaguando no Oceano 

Atlântico, conforme a Figura 1. Localiza-se na região hidrográfica Atlântico Leste, segundo a 

divisão adotada pela ANA para as grandes regiões hidrográficas brasileiras. 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Pardo 
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O rio Pardo é um rio de domínio federal, que tem suas nascentes próximas ao município 

mineiro de Montezuma e desenvolve-se no sentido norte-sul até o municio de Rio Pardo de Minas, 

correndo na direção leste/sudeste até sua foz, em Canavieiras/BA, onde deságua no oceano. 

Próximo à divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia, encontra-se uma PCH, 

denominada Machado Mineiro, autorizada pela Resolução ANA nº 131, de 02 de maio de 2000, 

com potência instalada aprovada de 3,05 MW, a qual foi repotenciada posteriormente para 1,72 

MW. 

Em termos de vazões remanescentes, a Resolução ANA nº 298, de 25 de julho de 2006, 

dispõe sobre vazões mínimas defluentes a esta UHE. A capacidade de armazenamento da barragem 

é de 142,8 hm3, segundo ficha técnica da CEMIG, e a área de drenagem a montante de cerca de 

10.500 km2, segundo informações do SIPOT. 

A maior parte das captações da bacia do rio Pardo está localizada no reservatório desta UHE 

ou a jusante. Este trabalho, porém, analisa apenas o Alto Pardo, localizado a montante da UHE 

Machado Mineiro. 

A região do Alto Pardo é basicamente rural e observa-se ao longo do tempo a substituição de 

matas ciliares e vegetação nativa por lavouras, ocasionando uma oferta hídrica considerável para 

irrigação. 

O clima na região é o semi-árido tipo Bswh, caracterizado por ser um clima quente e seco, 

com precipitação média anual menor que 1.000 mm, estação chuvosa bem curta e estiagem 

rigorosa. A evapotranspiração na região é alta, cerca de 1.650 mm anuais, o que ocasiona um déficit 

hídrico elevado na bacia (RURALMINAS, 1995). 

Este trabalho considerou, até o reservatório Machado Mineiro, a topologia apresentada na 

Figura 2, equivalente ao mapa de cursos d’água da bacia, apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 2 – Topologia da bacia hidrográfica do rio Pardo 
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Figura 3 – Mapa de cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Pardo 



 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                           5  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 Foi avaliado o cotejo entre ofertas e demandas hídricas para os pontos de captação de 

demandas instaladas em rios de domínio federal da bacia do rio Pardo, a montante da PCH 

Machado Mineiro. 

Na análise da disponbilidade hídrica, foram adotadas e comparadas duas diferentes 

metodologias de estimativa da vazão de referência. 

São apresentadas, nos tópicos a seguir, a lista de demandas federais instaladas na bacia, as 

metodologias consideradas para estimativa da disponibilidade hídrica e o método utilizado para 

avaliar o balanço hídrico nos diversos trechos da bacia. 

 

Levantamento das demandas federais na bacia 

 

As demandas instaladas aqui apresentadas foram levantadas a partir de consulta à Agência 

Nacional de Águas, todas elas outorgadas. Os usuários 4 e 13 tiveram sua outorga vencida em 2009 

e mesmo assim foram consideradas na análise do balanço hídrico, por questão de segurança, pois 

podem estar ainda demandando água da bacia. Os nomes dos usuários foram preservados, e 

substituídos por uma referência à finalidade de uso acrescido de um número seqüencial. 

 

Tabela 1 – Lista de demandas federais no rio Pardo 

Código 
Resolução 

ANA Validade Qinst (L/s) Finalidade Usuário Trecho 

1 512-2006 dez/11 16,67 Irrigação Irrigante 1 B-C 

2 333-2006 ago/11 208,30 Irrigação Irrigante 2 C-D 

3 392-2007 jun/27 104,17 Abast.Público Abastecimento 1 E-F 

4 682-2004 dez/09 4,16 Indústria Indústria 1 E-F 

5 728-2008 out/13 91,70 Irrigação Irrigante 3 E-F 

6 540-2009 ago/14 2,77 Indústria Indústria 2 E-F 

7 619-2008 set/13 16,67 Irrigação Irrigante 4 E-F 

8 301-2006 jul/41 54,40 Irrigação Irrigante 5 E-F 

9 722-2008 out/13 41,67 Irrigação Irrigante 6 E-F 

10 724-2008 out/13 40,00 Irrigação Irrigante 7 G-H 

11 727-2008 out/13 97,50 Irrigação Irrigante 8 G-H 

12 583-2008 set/13 111,39 Irrigação Irrigante 9 H-I 

13 053-2004 fev/09 111,40 Irrigação Irrigante 10 H-I 
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Figura 4 – Demandas federais no rio Pardo 
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Neste ponto do trabalho é importante comentar a respeito do barramento denominado Açude 

Berizal, obra do DNOCS, autorizado pela Resolução ANA nº 504, de 13 de novembro de 2006. 

Essa reservatório teria uma capacidade de acumulação máxima de cerca de 340 hm3 e modificaria 

bastante alguns aspectos de atendimento às demandas da região. 

Porém, a obra encontra-se paralisada já há alguns anos. Não cabendo entrar em detalhes aqui 

sobre eventuais motivos que levaram a esse abandono, esta intervenção hidráulica foi totalmente 

descartada na análise aqui apresentada, não obstante o fato de o DNOCS informar em seu site, no 

mês de novembro de 2010, que as obras serão retomadas. 

Cabe informar ainda que a maioria das demandas no rio Pardo está associada a pequenos 

barramentos e/ou soleiras de nível. Dentro do balanço hídrico, as informações dos barramentos 

conhecidos foram levados em consideração, contemplando as vazões remanescentes a jusante 

estabelecidas nas resoluções de outorga e utilizando os volumes acumulados nestes reservatórios 

para o atendimento, durante o período de estiagem, de parte das demandas a eles associadas. 

 

Estimativa do balanço hídrico 
 

Foram utilizadas duas metodologias, que podem inclusive serem consideradas bastante 

distintas, para estimativa da disponibilidade hídrica na bacia. 

A primeira metodologia, denominada “metodologia I”, considera dados de Q7,10, tanto dos 

afluentes estaduais quanto dos trechos incrementais do rio Pardo, e condições de entrega dos 

afluentes estaduais, levando em conta não só as demandas federais, mas também as de Minas 

Gerais, no alto Pardo. 

A metodologia II utiliza dados de um posto fluviométrico representativo localizado no rio 

Pardo. Os dados sazonais de Q95 são transferidos para os pontos de captação através da relação 

direta entre as áreas de drenagem dos pontos e da estação, e são levadas em conta apenas as 

demandas federais, conforme detalhamento apresentado adiante. 

 

Metodologia I 
 
 

Afluentes estaduais 
 

Para estimar as demandas dos afluentes, foram levantadas todas as outorgas estaduais em 

afluentes do rio Pardo a partir de duas fontes de dados: as informações enviadas pelo IGAM para a 

ANA disponibilizar na publicação Conjuntura dos Recursos Hídricos e as informações de outorgas 

emitidas pelo IGAM disponibilizadas em seu próprio site. 
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Na análise de disponibilidade dos afluentes estaduais, as vazões mínimas específicas de 

referência foram estimadas a partir de informações do Atlas Digital das Águas de Minas (Euclydes 

et al, 2007). Como o referido estudo só dispõe, para vazões mínimas, de estudo de regionalização de 

vazões Q7,10, estas foram adotadas. 

O estado de Minas Gerais limita como 30% da Q7,10 o máximo de derivações consuntivas a 

serem outorgadas em cada seção da bacia hidrográfica considerada e, portanto, conforme preconiza 

o Manual de Outorga do IGAM, deve “ficar garantido, em todos os casos, fluxos residuais mínimos 

a jusante equivalentes a 70% da Q7,10.”  

Em casos de barragens de regularização, segundo a Portaria IGAM nº 49, de 01 de julho de 

2010, “o limite de outorga poderá ser superior a 30% (trinta por cento) da Q7,l0, aproveitando-se o 

potencial de regularização, desde que seja mantido o fluxo residual mínimo a jusante de 70% da 

Q7,l0”. 

Na realização do balanço hídrico foram consideradas, então, duas situações: 

a. Se o saldo hídrico remanescente (Q7,10 – Qoutorgada) fosse maior que a condição de entrega 

necessária, seria computada como entrega no ponto de confluência o saldo hídrico 

remanescente.  

b. Se o saldo hídrico remanescente (Q7,10 – Qoutorgada) fosse menor que a condição de entrega 

necessária, seria computada como entrega no ponto de confluência a condição de entrega 

necessária (70% da Q7,10). 

Dessa forma, foi considerada que a condição de entrega mínima dos afluentes mineiro para o 

rio Pardo seria de 70% da Q7,10, independente do valor outorgado no afluente ser maior que esse. 

Essa extrapolação acontece porque várias das outorgas estaduais emitidas estão associadas a 

reservatórios e pequenos açudes que regularizariam vazões. Parte-se ainda do pressuposto que o 

IGAM, de fato, cumpre o seu critério de outorga. 

A disponibilidade dos afluentes estaduais foi estimada a partir de consulta à seção 

“Informações hidrológicas disponibilizadas na rede hidrográfica – bacia do rio Pardo” do Atlas 

Digital das Águas de Minas (Euclydes et al, 2007). 

No trabalho citado, foi ajustada a seguinte equação de regionalização para os cursos d’água da 

bacia: 

 

1753,15
10,7 .10.11,4 AQ −

=  (1) 

  

A disponibilidade hídrica associada à Q7,10 estimada para cada afluente é apresentada na 

Tabela 2. As vazões estimadas como condições de entrega dos afluentes constam na Tabela 3. 
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Tabela 2 – Disponibilidades hídricas dos afluentes 

Ponto de 
confluência 

Afluente(s) 
Q7,10 específica 

(L/s.km2) 
Área 

(Km2) 
Q7,10 

(L/s) 

A Rios Tracabal e Cedro 0,133 802,52 106,52 

B Rio Preto 0,127 611,33 77,37 

C Ribeirão dos Cavalos 0,114 330,28 37,52 

D Ribeirão Santana 0,124 556,84 69,33 

E Ribeirão Ribeirão 0,145 1343,74 195,23 

F Ribeirão Taiobeiras 0,121 473,00 57,23 

G 
Rios Moquem, Maravilha e 

S.João do Paraíso 
0,152 1725,62 261,95 

H Rio Itaberaba 0,131 749,87 98,36 

I Córrego Mangabeira 0,118 409,00 48,24 

 

Tabela 3 – Disponibilidades hídricas nas confluências 

Ponto de 

confluência 
Afluente(s) 

Q7,10 

(L/s) 

70% Q7,10 

(L/s) 

Demandas 

(L/s) 

Saldo 

(L/s) 

Entrega 

(L/s) 

A Rios Tracabal e Cedro 106,52 74,57 159,70 -53,18 74,57 

B Rio Preto 77,37 54,16 61,30 16,07 54,16 

C Ribeirão dos Cavalos 37,52 26,27 0,00 37,52 37,52 

D Ribeirão Santana 69,33 48,53 22,40 46,93 48,53 

E Ribeirão Ribeirão 195,23 136,66 76,10 119,13 136,66 

F Ribeirão Taiobeiras 57,23 40,06 30,00 27,23 40,06 

G 
Rios Moquem, Maravilha 

e S.João do Paraíso 
261,95 183,37 334,20 -72,25 183,37 

H Rio Itaberaba 98,36 68,85 95,20 3,16 68,85 

I Córrego Mangabeira 48,24 33,77 0,00 48,24 48,24 

O valor obtido na coluna “Entrega” corresponde à disponibilidade que o rio Pardo recebe, devido ao afluente 
considerado, em sua respectiva confluência. 

 
 
Rio Pardo 
 

Para estimar a vazão de referência em cada trecho do rio Pardo foi utilizada a mesma equação 

de regionalização apresentada no Atlas Digital das Águas de Minas.  

Caso se calculasse a Q7,10 ao final de cada trecho e fossem subtraídas as vazões Q7,10 dos 

afluentes e dos trechos a montante, chegar-se-ia a uma vazão de referência Q7,10 apenas do trecho 

analisado.  

Essa metodologia, porém, resultou em valores que foram considerados superestimados. A 

produção hídrica nos trechos incrementais do próprio rio Pardo, a partir desse estudo, atingiria 
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valores extremamente altos, da ordem de até inimagináveis 11 L/s.km2. Além disso, em todos os 

trechos, áreas incrementais pequenas no rio principal gerariam vazões incrementais equivalentes às 

vazões geradas em áreas bem maiores dos afluentes, algo que não é a tônica na hidrologia da região. 

Dessa forma, a mesma equação utilizada no cálculo das vazões estaduais contribuintes foi 

aplicada nas áreas incrementais do curso principal do rio Pardo.  

Os valores calculados e apresentados na Tabela 4 são considerados valores de vazões naturais 

nos trechos, ou seja, vazões existentes no rio Pardo caso a totalidade da Q7,10 de cada afluente 

estadual fosse recebida em sua respectiva confluência, e não houvesse demandas no próprio curso 

principal. Assim, foram calculadas as disponibilidades hídricas apresentadas na Tabela 4: 

Tabela 4 – Disponibilidades hídricas naturais por trecho 

Trecho 
Área incremental 

(Km2) 
Q7,10,incr 

(L/s) 
Confluência 

Área acumulada 
(Km2) 

Q7,10 

(L/s) 

0-A 1167,49 165,49 A 1167,49 165,49 
A-B 183,56 18,81 B 2153,57 290,82 
B-C 82,19 7,32 C 2847,09 375,51 
C-D 88,64 8,00 D 3266,01 421,03 
D-E 268,62 29,43 E 4091,47 519,79 
E-F 400,11 47,01 F 5835,28 762,03 
F-G 8,88 0,54 G 6317,16 819,8 
G-H 7,59 0,45 H 8050,35 1082,2 
H-I 290,34 32,25 I 9090,56 1212,81 

- A coluna confluência se refere a um ponto imediatamente a montante da confluência, ou seja, a 
vazão de referência apresentada para a confluência “x” é o somatório das vazões de todas as 
confluências até “x”, excluindo-a, e vazões incrementais de todos os trechos até “x” 

 

Ao se analisar a disponibilidade hídrica nos trechos a partir das considerações realizadas para 

os afluentes estaduais, tem-se resultado apresentado na Tabela 5: 

Tabela 5 – Disponibilidades hídricas por trecho considerando as condições de entrega 

Trecho 
Área incremental 

(Km2) 
Q7,10,incr 

(L/s) 
Confluência 

Área acumulada 
(Km2) 

Q7,10 

(L/s) 

0-A 1167,49 165,49 A 1167,49 115,84 
A-B 183,56 18,81 B 2153,57 209,22 
B-C 82,19 7,32 C 2847,09 270,70 
C-D 88,64 8,00 D 3266,01 316,22 
D-E 268,62 29,43 E 4091,47 394,18 
E-F 400,11 47,01 F 5835,28 577,85 
F-G 8,88 0,54 G 6317,16 618,45 
G-H 7,59 0,45 H 8050,35 802,27 
H-I 290,34 32,25 I 9090,56 903,37 

- A coluna confluência se refere a um ponto imediatamente a montante da confluência, ou seja, a 
vazão de referência apresentada para a confluência “x” é o somatório das vazões de todas as 
confluências até “x”, excluindo-a, e vazões incrementais de todos os trechos até “x” 
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Como no trecho 0-A há prevalência de afluentes estaduais, admitiu-se, por segurança, que 

neste trecho havia também uma condição de entrega de 70% da Q95, sendo essa, e não a totalidade 

da vazão de referência, a adotada no trecho. 

Como na bacia em estudo há alguns barramentos, os valores de disponibilidade hídrica 

acumulada em cada confluência só são válidos até a primeira barragem, pois a partir dela há 

condições de vazão remanescente que devem ser cumpridas, modificando os valores obtidos na 

Tabela 5. Esse aspecto será detalhado na avaliação do balanço hídrico. 

É válido observar, portanto, que nessa metodologia a vazão de referência em determinado 

ponto, a partir do primeiro reservatório, é sempre composta de duas parcelas: uma sazonal, referente 

à vazão remanescente de cada barragem, e uma fixa para todos os meses do ano, referente à Q7,10 

incremental desde o último reservatório. 

 

Metodologia II 
 

Utilizou-se como vazão de referência nessa metodologia a Q95. 

Os valores obtidos de Q95, mensais, a partir dos dados da estação fluviométrica Fazenda 

Benfica (estação 53490000), no período de 1967 a 2005, foram utilizados para estimar a Q95 

específica em cada mês, conforme a Tabela 6: 

Tabela 6 – Vazões específicas mensais – Metodologia II 

Mês 
Vazão 

(L/s) 
Q95 especifica 

(L/s.km2) 

Janeiro 3.550 0,684 

Fevereiro 2.170 0,418 

Março 970 0,187 

Abril 958 0,185 

Maio 676 0,130 

Junho 643 0,124 

Julho 718 0,138 

Agosto 323 0,062 

Setembro 361 0,070 

Outubro 346 0,067 

Novembro 884 0,170 

Dezembro 1990 0,383 
 

Fazendo-se a relação direta entre as áreas de drenagem, foram obtidos os valores de vazão de 

referência em cada trecho do rio Pardo. 

Com relação aos afluentes estaduais, ao contrário da metodologia I, não foram consideradas 

condições de entrega, mas sim que as vazões observadas na estação estudada já contemplavam 
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esses usos (série de vazões não natural), por isto estes não foram considerados explicitamente no 

balanço hídrico. 

Apenas para efeito de comparação, a Tabela 7 apresenta os valores de disponibilidade hídrica 

dos trechos apresentados na Tabela 5, estimados pela metodologia II. A Figura 5 exibe as mesmas 

informações graficamente. 

 
Tabela 7 – Disponibilidades hídricas por trecho – metodologia II 

Q7,10  (L/s) 
Confluência 

Área acumulada 
(Km2) Agosto Setembro Outubro 

A 1167,49 72,7 81,2 77,8 

B 2153,57 134,0 149,8 143,6 

C 2847,09 177,2 198,0 189,8 

D 3266,01 203,3 227,2 217,7 

E 4091,47 254,6 284,6 272,8 

F 5835,28 363,2 405,9 389,0 

G 6317,16 393,1 439,4 421,1 

H 8050,35 501,0 560,0 536,7 

I 9090,56 565,8 632,3 606,0 
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Figura 5 – Disponibilidade hídrica por confluência 

 
 
Aspectos relativos ao balanço hídrico  
 

A partir do confronto entre ofertas e demandas, foram calculados o saldo hídrico e o nível de 

comprometimento em cada ponto de captação de usuários instalados no rio Pardo, para cada uma 

das metodologias adotadas. 
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Nos barramentos com características conhecidas, foram admitidas como vazões remanescente, 

estimadas por mês, aquelas contidas em suas respectivas resoluções de outorga. Em dois 

barramentos essa regra foi adotada, barramentos associados às demandas 2 e 8. 

As demandas de cada usuário foram transformadas em volumes diários e diluídas em 

intervalos de tempo horários – vazão média diária (24 horas), a fim de melhor representar a 

realidade, visto que é praticamente impossível que todos os usuários captem de forma tal que uma 

mesma seção de um rio possa ser influenciada em um determinado momento com o pico de retirada 

de vazão instantânea de todos. 

Cada reservatório existente foi admitido como completamente cheio no início do período 

seco. Então, durante todo o período em que ainda houvesse água no reservatório, toda a demanda 

necessária por parte do usuário captante foi considerada como retirada do próprio reservatório, e só 

quando esse secasse que o usuário captaria vazões do corpo d’água. 

Para avaliar se é possível a captação do valor solicitado nos barramentos, foi realizada uma 

análise de balanço hídrico do reservatório, considerando três fatores: a vazão de referência na 

entrada do reservatório, a demanda e a vazão remanescente. A Equação 1 expressa esse balanço. 

 

            21, saidasaidaentradarescap VVVV +=+  (1) 

 

Do volume total do reservatório, é então retirado o volume captado no mês ( ), 

sobrando como saldo para o próximo mês o . 

O índice de comprometimento em cada reservatório foi calculado de acordo com a Equação 2. 
 

            
resref

jusremout

QQ

QQ
IC

+

+

=
,  (2) 

Nessa equação, cada termo tem o seguinte significado: 

Qout – Vazão média mensal outorgada; 

Qrem,jus – Vazão mínima a ser mantida a jusante; 

Qref – Vazão de referência na entrada do reservatório; 

Qres – Equivalente, em termos de vazão média, ao volume que havia no reservatório no início 
do mês;  

 

A área de pontos de captação localizados na mesma ottobacia, de acordo com a divisão 

adotada pela ANA, foi considerada idêntica (Tabela 8). Quando havia reservatórios, a nova vazão 
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de referência para pontos a jusante do reservatório foi calculada como sendo a vazão remanescente 

do reservatório somada ás vazões de referência incrementais. 

 

Tabela 8 – Áreas de cada ponto de captação 

Área 

Usuário Trecho 
Total Incremental 

Irrigante 1 B-C 2764,91 2764,91 

Irrigante 2 C-D 3266,41 501,50 

Irrigante 3 E-F 5447,59 2181,18 

Indústria 1 E-F 5447,59 0,00 

Indústria 2 E-F 5447,59 0,00 

Abastecimento 1 E-F 5447,59 0,00 

Irrigante 4 E-F 5447,59 0,00 

Irrigante 5 E-F 5447,59 0,00 

Irrigante 6 E-F 5679,22 231,63 

Irrigante 7 G-H 8050,35 2371,13 

Irrigante 8 G-H 8050,35 0,00 

Irrigante 9 H-I 8919,87 869,52 

Irrigante 10 H-I 8919,87 0,00 

 
 
RESULTADOS DO BALANÇO HÍDRICO 
 

Em um primeiro momento, foi avaliado o cotejo entre ofertas e demandas em cada ponto de 

captação na bacia do rio Pardo, em cada mês. Os resultados mostram que, a depender do usuário, o 

mês mais crítico em determinado trecho da bacia pode ser agosto ou setembro.  

Embora a Figura 5 mostre que a disponibilidade hídrica no mês de setembro normalmente é 

maior que em outubro, as demandas são maiores neste último mês, o que faz com que, do ponto de 

vista do balanço entre ofertas e demandas, ele seja mais crítico. 

 
 
Resultado para os usuários sem reservatórios 

 

A disponibilidade hídrica quando se utiliza a metodologia I é bem maior que aquela utilizando 

a metodologia II. Assim, o comprometimento hídrico quando se utiliza a metodologia I de análise 

se mostrou consideravelmente menor que utilizando a metodologia II.  

As Tabelas 9 a 12 apresentam o balanço hídrico por usuário, para os 2 meses mais críticos: 

agosto e setembro. As informações são sintetizadas na Figura 6.  
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Tabela 9 – Balanço hídrico por usuário – Metodologia I – mês de agosto 

Qref 

Usuário Trecho 
Qdem 

(L/s) 

Dmon 

(L/s) Inic. Afl. Incr. 

Qref 

(L/s) 

Saldo 

(L/s) 

Compr. 

Indi. 

Compr. 

Colet. 

Irrigante 1 B-C 0,00 0,00 209,22 54,16 7,32 270,70 270,70 0,00% 0,00% 

Irrigante 2 C-D 68,80 0,00 Atendido por barragem própria 40,00 x x 

Irrigante 3 E-F 38,33 0,00 40,00 185,19 52,94 278,13 239,80 13,78% 13,78% 

Indústria 1 E-F 0,17 38,33 278,13 239,63 0,06% 13,84% 

Indústria 2 E-F 0,06 38,50 278,13 239,57 0,02% 13,86% 

Abastecimento 1 E-F 69,40 38,56 278,13 170,17 24,95% 38,82% 

Irrigante 4 E-F 6,30 107,96 

 

278,13 163,87 2,27% 41,08% 

Irrigante 5 E-F 68,80 114,26 Atendido por barragem própria 70,00 x x 

Irrigante 6 E-F 33,00 0,00 70,00 x 23,51 93,51 60,51 35,29% 35,29% 

Irrigante 7 G-H 18,30 33,00 93,51 223,43 0,99 317,93 266,63 5,76% 16,14% 

Irrigante 8 G-H 54,40 51,30  317,93 230,03 17,11% 33,25% 

Irrigante 9 H-I 83,50 105,70 317,93 68,85 10,75 397,53 208,33 21,00% 47,59% 

Irrigante 10 H-I 37,10 189,20  397,53 171,20 9,33% 56,93% 

Qdem = Vazão demandada pelo processo 

Dmon = Soma das vazões demandadas a montante 

Qref = Vazão de referência no ponto de captação 

Saldo = Diferença entre disponibilidade e demandas acumuladas até o ponto (incluindo-o) 

Compr. Individual e coletivo = Comprometimentos individual e coletivo 

 

 
Tabela 10 – Balanço hídrico por usuário – Metodologia I – mês de setembro 

Qref 

Usuário Trecho 
Qdem 

(L/s) 

Dmon 

(L/s) Inic. Afl. Incr. 

Qref 

(L/s) 

Saldo 

(L/s) 

Compr. 

Indi. 

Compr. 

Colet. 

Irrigante 1 B-C 0,00 0,00 209,22 54,16 7,32 270,70 270,70 0,00% 0,00% 

Irrigante 2 C-D 74,10 0,00 Atendido por barragem própria 45,00 x x 

Irrigante 3 E-F 38,33 0,00 45,00 185,19 52,94 283,13 244,80 13,54% 13,54% 

Indústria 1 E-F 0,17 38,33 283,13 244,63 0,06% 13,60% 

Indústria 2 E-F 0,06 38,50 283,13 244,57 0,02% 13,62% 
Abastecimento 1 E-F 69,40 38,56 283,13 175,17 24,51% 38,13% 

Irrigante 4 E-F 6,30 107,96 

 

283,13 168,87 2,23% 40,36% 

Irrigante 5 E-F 83,33 114,26 Atendido por barragem própria 80,00 x x 

Irrigante 6 E-F 34,70 0,00 80,00   23,51 103,51 68,81 33,52% 33,52% 

Irrigante 7 G-H 18,30 34,70 103,51 223,43 0,99 327,93 274,93 5,58% 16,16% 

Irrigante 8 G-H 48,80 53,00   327,93 220,53 16,59% 32,75% 

Irrigante 9 H-I 97,50 107,40 327,93 68,85 10,75 407,53 208,23 23,92% 50,28% 

Irrigante 10 H-I 41,80 204,90   407,53 160,83 10,26% 60,54% 
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Tabela 11 – Balanço hídrico por usuário – Metodologia II – mês de agosto  

Qref Qref Saldo 
Usuário Trecho 

Qdem 

(L/s) 

Dmon 

(L/s) Inicio Incr. (L/s) (L/s) 

Compr. 

individual 

Compr. 

coletivo 

Irrigante 1 B-C 0,00 0,00 172,07 0,00 172,07 172,07 0,00% 0,00% 

Irrigante 2 C-D 78,10 0,00 Atendido por barragem própria 40,00 x x 

Irrigante 3 E-F 38,33 0,00 40,00 135,75 175,75 137,42 21,81% 21,81% 

Indústria 1 E-F 0,17 38,33   175,75 137,25 0,10% 21,91% 

Indústria 2 E-F 0,06 38,50   175,75 137,19 0,03% 21,94% 

Abastecimento 1 E-F 69,40 38,56   175,75 67,79 39,49% 61,43% 

Irrigante 4 E-F 6,30 107,96   175,75 61,49 3,58% 65,01% 

Irrigante 5 E-F 68,80 114,26 Atendido por barragem própria 70,00 x x 

Irrigante 6 E-F 33,00 0,00 70,00 14,42 84,42 51,42 39,09% 39,09% 

Irrigante 7 G-H 18,30 33,00 51,42 147,57 198,98 147,68 9,20% 25,78% 

Irrigante 8 G-H 54,40 51,30   198,98 93,28 27,34% 53,12% 

Irrigante 9 H-I 83,50 105,70 198,98 54,11 253,10 63,90 32,99% 74,75% 

Irrigante 10 H-I 37,10 189,20   253,10 26,80 14,66% 89,41% 

 

 

Tabela 12 – Balanço hídrico por usuário – Metodologia II – mês de setembro 

Qref Qref Saldo 

Usuário Trecho 
Qdem 

(L/s) 

Dmon 

(L/s) Inicio Incr. (L/s) (L/s) 

Compr. 

individual 

Compr. 

coletivo 

Irrigante 1 B-C 0,00 0,00 192,32 0,00 192,32 192,32 0,00% 0,00% 

Irrigante 2 C-D 78,10 0,00 Atendido por barragem própria 45,00 x x 

Irrigante 3 E-F 38,33 0,00 45,00 151,72 196,72 158,39 19,48% 19,48% 

Indústria 1 E-F 0,17 38,33   196,72 158,22 0,09% 19,57% 

Indústria 2 E-F 0,06 38,50   196,72 158,16 0,03% 19,60% 

Abastecimento 1 E-F 69,40 38,56   196,72 88,76 35,28% 54,88% 

Irrigante 4 E-F 6,30 107,96   196,72 82,46 3,20% 58,08% 

Irrigante 5 E-F 68,80 114,26 Atendido por barragem própria 80,00 x x 

Irrigante 6 E-F 34,70 0,00 80,00 16,11 96,11 61,4 36,10% 36,10% 

Irrigante 7 G-H 18,30 34,70 61,41 164,93 226,34 173,3 8,09% 23,42% 

Irrigante 8 G-H 54,40 53,00   226,34 118,9 24,03% 47,45% 

Irrigante 9 H-I 97,50 107,40 226,34 60,48 286,82 81,9 33,99% 71,44% 

Irrigante 10 H-I 41,80 204,90   286,82 40,1 14,57% 86,01% 
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Figura 6 – Comprometimento hídrico por usuário 
 

Percebe-se que o comprometimento hídrico, de acordo com a Metodologia II de análise, 

apresenta-se bastante elevado, em seu trecho mais crítico, com o último ponto de captação analisado 

tendo um comprometimento próximo a 90%, tanto em agosto quanto setembro. 

Ao se analisar a bacia pela Metodologia I, o comprometimento é mediano, de cerca de 60%, 

para ambos os meses.  

 

Resultado para os usuários com reservatórios 
 

Quanto à análise do balanço nos reservatórios, elas foram realizadas a partir das equações 

apresentadas e considerações feitas anteriormente. 

Para a situação atual, no mês de agosto, a vazão de entrada no reservatório do irrigante 2, de 

cerca de 172 L/s, é suficiente para suprir a demanda do usuário (78,1  L/s durante 30 dias mensais) 

e a vazão remanescente necessária à jusante da barragem. Da mesma forma, no mês de setembro a 

demanda também é totalmente suprida.O índice de comprometimento nesse ponto de captação é de 

cerca de 22% em ambos os meses. (Tabela 13). 

Tabela 13 – Balanço hídrico – reservatório do usuário “irrigante 2” 

Reservatório – Irrigante 2 

 Qref Qres Qrem,jus Qout IC 

Agosto 172,07 362,65 40,00 78,13 22.09% 

Setembro 192,32 362,65 45,00 78,13 22.19% 

 

Para o reservatório do irrigante 5 o comprometimento é maior, mas o reservatório também é 

suficiente para suprir as demandas e a regra de vazão remanescente (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Balanço hídrico – reservatório do usuário “irrigante 5” 

Reservatório – Irrigante 5 

Volume inicial do reservatório – 202.500 m
3
 

 

Ventrada 

(Qref) 

Vsaida1 

(Qdem) 

Vsaida2 

(Qjus) 
Vcap,res Vres,res IC 

Agosto 159.382 77.220 181.440 99.278 103.222 71,48% 

Setembro 213.659 41.580 207.360 35.281 67.941 78,56% 

Vcap,res = volume a ser captado do reservatório no mês 

Vres,res = Volume que resta no reservatório ao fim do mês 

 
 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

A análise realizada para a bacia do rio Pardo evidencia uma situação de conflito e escassez 

hídrica, pois os índices de comprometimento, mesmo com alguns reservatórios construídos para 

aumentar a disponibilidade em determinados pontos da bacia, são bastante altos, de cerca de 90%, 

utilizando-se a Metodologia II de análise. 

A Metodologia I, embora estime um comprometimento mediano para a bacia, pode estar 

superestimando as vazões geradas pelos afluentes, pois alguns deles podem ser considerados 

intermitentes, gerando vazão apenas em períodos chuvosos e não tendo condições de manter a 

vazão em seu curso d’água por um tempo mais longo, em contraste com a análise realizada. 

Sugere-se que a implantação de novos empreendimentos que gerem usos consuntivos no rio 

Pardo, a montante do remanso formado pelo reservatório da PCH Machado Mineiro, só sejam 

autorizados se a captação estiver associada à reservação de água suficiente para suprir a demanda e 

manter à jusante uma vazão semelhante àquela que seria mantida sem haver reservatório. 
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