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Marcos



Outorga na ANA – vertentes de análise

• Subsidiam a tomada de decisão

• Análise de uso racional: feita pelo REGLA

• Análise de disponibilidade hidrica: feita pelo SSDO



O sistema SSDO

CNARH40

REGLA

Hidrografia (com 

vazões de referência)

ReservatóriosSSDO

Disponibilidade hídrica

Demandas



Procedimento a ser sistematizado

• Decisão com base em 
indicadores

• Cada outorga requer um estudo 
de disp X dem individual

• Potencial de sistematização● pedido de outorga
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O sistema SSDO



Reservatórios

• Para captações em reservatórios:

• a disponibilidade hídrica passa a
ser não mais a vazão mínima
(Q95, Q7,10), e sim o potencial
de regularização (descontado da
vazão remanescente)

• Diferente escala temporal de
análise



Reservatórios

• Para captações a jusante de
reservatórios:

• A vazão de referência passa a
ser a vazão remanescente do
reservatório, acrescida da vazão
mínima na área incremental

• Para acúmulo das demandas a
montante, somente são
consideradas as demandas na
área incremental



SSDO – visão geral



Outorga para diluição de efluentes

Art. 13: “Toda outorga (...) deverá respeitar a classe em que o corpo hídrico 
estiver enquadrado”
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Outorga para diluição de efluentes

Uma outra forma de avaliar é estimar quanta água do rio é necessária para 
diluir o efluente até uma concentração tolerada

Vantagem dessa abordagem: converter todas as interferências (captações 
e lançamentos) para a mesma unidade de medida (vazão)



Outorga para diluição de efluentes

Diferentemente das captações, a vazão apropriada pelo lançamento de 
efluentes vai se tornando progressivamente disponível novamente (caso o 
poluente seja não conservativo)

O tempo t é calculado considerando 

uma velocidade de fluxo de 0,5 m/s



Outorga para diluição de efluentes

Interfaces possíveis

• Captações a montante diminuem a capacidade de diluição do manancial para lançamentos a 
jusante

• Lançamentos a montante de captações aumentam a quantidade de água disponível para ser 
captada

• Formulação do indicador de comprometimento coletivo muda um pouco:



Mapa de comprometimento



Detalhamento – bacia do São Marcos

Escala 1 : 1.000.000

129 trechos
Escala 1 : 100.000

3.130 trechos (24x)







Medições em 2011





Seleção de espelhos a serem considerados no estudo

•Base SPR 2018: 350 massas d’água na bacia

• cruzamento com base de outorgas e de pivôs

• seleção de 206 reservatórios a serem considerados no estudo – área
inundada mínima de 2 hectares

•Volume conhecido em 99 deles



Consideração de 206 
reservatórios com área >2 

hectares
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(61) 2109-5400 / 5252 Setor Policial (SPO), Área 5, Quadra 3, 

Blocos B, L, M, N, O e T,

Brasília (DF), 70610-200.

TELEFONE ENDEREÇO@anagovbr

FALE COM A ANA

www.ana.gov.br



a t é  a  p r ó x i m a .
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