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Introdução
O Semiárido Mineiro, devido às características ambientais e socioeconômicas semelhantes às do semiárido nordestino, foi
incluído como região do Polígono das Secas em 1946, pelo Decreto Lei nº 9.857 e teve a sua ampliação em 1951, pela Lei nº
1.348.

Além disso, quando a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste foi criada, em 1959, a região foi considerada como
Área Mineira da SUDENE, tendo no ano 2017, por meio da Resolução nº 115, de 23 de novembro de 2017, do Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, a última revisão de dimensionamento da região
semiárida.

A área de atuação da SUDENE nos Estados de Minas Gerais, segundo a Lei Complementar 125, de 03/01/2007. é composta por
168 municípios.





Introdução
Há aspectos do Semiárido que podem ser generalizados na sua área:

• Predominância da vegetação de caatinga e de cerrado;

• Baixa cobertura vegetal;

• Índice pluviométrico médio de 800 mm anuais;

• Formação cristalina do seu subsolo, que é coberto por uma camada rasa de solo, não favorecendo a retenção de água e a

formação e o reabastecimento dos lençóis freáticos;

• Possuir altos índices de evapotranspiração potencial, chegando a 200 mm por mês;

• Irregularidade na distribuição das chuvas;

• Quase ausência de rios perenes;

• Altas temperaturas;

• Ventos fortes; e

• Baixa umidade do ar.



Deliberação Normativa CERH nº 09/2004
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH, por meio da Deliberação Normativa CERH n° 09, de 16 de junho de 2004,

estabeleceu os usos insignificantes para as circunscrições hidrográficas no Estado de Minas Gerais.

Destes usos, determinados tipos possuem critérios distintos perante sua situação no Estado.

Deliberação Normativa CERH-MG nº 09, de 16 de junho de 2004.

...

“Art. 2º As acumulações superficiais com volume máximo de 5.000 m³ serão consideradas como usos insignificantes para as

Unidades de Planejamento e Gestão ou Circunscrições Hidrográficas do Estado de Minas Gerais.

§ 1º Para as UPGRH – SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1, Rio Jucuruçu e Rio Itanhém, o volume máximo a ser

considerado como uso insignificante para as acumulações superficiais será de 3.000 m³.”





Critérios nos demais Estado do Semiárido Brasileiro
Estado Superficial Subterrâneo Legislação Vigente

Bahia
• Captações: ≤ 0,5 l/s; Captações para abastecimento humano: 1,5L/s

• Captações: ≤ 0,5 L/s; • Resolução CONERH 96/14
• Acumulações: ≤ 200.000 m³;

Alagoas • Captações: ≤ 1m³/h • Poços: ≤ 1 m³/h; • Decreto Estadual nº 06/2001

Sergipe

• Captações: ≤ 0,7 L/s ou 2,5m³/h;

• Poços: ≤ 2,5 m³/h;

• Resolução CONERH nº 01/2001

• Acumulações: ≤ 50.000 m³, ou com área de espelho d’água inferior ou igual 3
ha, ou com altura de barramento inferior a 7 (sete) metros, bacia de
contribuição inferior a 3 km²;

• Resolução CONERH nº 20 / 2014

Pernambuco
• Captações: ≤ 0,5 L/s; • Poços rasos (até 20m): ≤ 5m³/dia;

• Decreto Estadual nº 20.423/1998
• Lei nº 12.984/2005• Acumulações (em rio intermitente): ≤ 200.00 m³;

• Captação em reservatórios: ≤ 43 m³/dia;
• Poços profundos (acima 20m): ≤

5m³/dia;

Paraíba • Captações: ≤ 2m³/h; • Poço: ≤ 2m³/h; • Decreto Estadual nº 19.260/1997

Rio Grande do Norte
• Captações: ≤ 0,55L/s ou 2,0 m³/h;

• Poços: ≤ 1m³/h e até 24 m³/dia;

• Resolução CONERH nº 012/2012

• Acumulação: ≤ 300.000 m³ e tenha bacia de drenagem inferior a 5 Km².
(Dispensa de Licença de obra hidráulica);

• Decreto Estadual nº 13.283/1997

Ceará • Não definido;

• Poço: ≤ 2.000 L/h;

• Decreto Estadual nº 32858/2018
• (exclusivo para consumo humano

em comunidades rurais
dispersas)

Piauí

• Captações: ≤ 2 m³/h;

• Poços: ≤ 2,0m³/h; • Decreto Estadual nº 16697 /2016
• Acumulação: ≤ 50.000 m³, com área de espelho de água menor ou igual a 3

(três) hectares, ou ainda, altura máxima do barramento menor ou igual a 6
(seis) metros;

Maranhão
• Empreendimentos destinados aos mini e pequenos produtores rurais inseridos

no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.
• Não definido; • Portaria SEMA n° 060/2016



Simulação da operação de reservatórios no Semiárido Mineiro
Para a simulação da operação de reservatórios no Semiárido Mineiro, será utilizado um modelo de balanço de massas (entradas:
afluência e precipitação; e saídas: captação, evaporação e defluência).

• Evaporação e Precipitação:

Serão extraídos do New LocClim.

O New LocClim é um software com banco de dados que fornece estimativas das condições climáticas médias em locais para os
quais não há observações disponíveis. Além de fornecer características climáticas em pontos individuais, o software oferece a
possibilidade de produzir mapas climáticos a partir de dados de postos fornecidos pelo usuário ou, quando tais postos não
estiverem disponíveis, produz mapas das condições climáticas médias (8 variáveis) retiradas do banco de dados atualizado da
FAOCLIM, que abarca dados de quase 30.000 postos pluviométricos em todo o mundo. O software também permite a
visualização do período de vegetação através do calendário da estação de crescimento (em que períodos do ano ocorrem os
períodos seco, úmido e úmido).

Ainda cabe destacar que, para simulação em um ano de baixo índice pluviométrico a precipitação média foi transformada em
precipitação efetiva provável pelo método da USDA Soil Conservation Service, FAO, 1998.



Simulação da operação de reservatórios no Semiárido Mineiro
• Dados de captação:

A Deliberação Normativa CERH nº 09/2004 estabelece como critério para captações de águas superficiais, diretamente no curso
d’água ou em reservatório, em até 0,5 L/s (meio litro por segundo).

A entrada de dados de captação no reservatório considerará a existência de uma captação de 0,5 L/s, por um período de 16
horas, efetuada diariamente durante o ano de simulação.

• Afluência:

Os dados fluviométricos serão provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional disponível – RHN, disponível no Portal
InfoHidro. A RHN é um sistema que hoje abriga 4.641pontos de monitoramento no país.

Foram selecionados postos fluviométricos de responsabilidade da Agência Nacional de Águas – ANA, situadas em de bacias com
rios intermitentes, com série de dados superior a 10 anos, situadas em área de drenagem inferior a 500 Km². Esta delimitação
tem por objetivo uma melhor representação de áreas onde se situam pequenos reservatórios e sem influência de reservatórios
com regularização de vazões.

O ano crítico definido fora o que apresentou valores de vazões mínimas mais próximas aos valores definidos para a Q7,10 do local,
tendo seus valores de vazões diárias ponderados para uma bacia de drenagem de 5 Km².



Analise de dados fluviométricos
Em análise dos dados do Inventário de Estações do Hidroweb, com controle dos requisitos de série de dados superior a 10 anos,
situadas em área de drenagem inferior à 500 Km², foram selecionados os dados de 14 postos, 



Analise de dados fluviométricos
Após o processamento de dados fluviométricos, foi utilizado o software SisCAH 1.0, somente os postos Fazenda Pedro Cantuária
e Senador Modestino apresentaram dados com intermitência de vazões afluentes na bacia.

O SisCAH é destinado ao pré-processamento das séries históricas hidrológicas e permite selecionar e definir os dados que serão
efetivamente utilizados na realização das análises hidrológicas propriamente ditas.

Os critérios de pré-processamento de dados foram definidos para análise do ano civil, para melhor representação dos períodos
de estiagem prolongada, com exclusão de dados mensais com 5% de vazios/falhas.

Código Nome Rios Intermitentes

44890000 FAZENDA PEDRO CANTUARIA SIM

54225000 SENADOR MODESTINO SIM



Simulação de operação de reservatórios em rios intermitentes
POSTO FLUVIOMÉTRICO: SENADOR MODESTINO

O posto Senador Modestino situa-se no município de Senador Modestino Gonçalves, na bacia do rio Araçuaí, afluente do rio
Jequitinhonha. A área de drenagem no posto fluviométrico é de 426 km².

As medições neste posto se iniciaram em outubro de 1.999.



Simulação de operação de reservatórios em rios intermitentes
POSTO FLUVIOMÉTRICO: SENADOR MODESTINO

• RESULTADO DA SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO

Sub-bacia

Estação Código 54225000 Latitude 907

Longitude Passou
Volume mínimo obtido

Status

Vol. Descarga Fundo/Vol. Reserv.

Barramento

Área de drenagem (km²) 426

SENADOR MODESTINO

Nº de falhas

Re med (l/s.km²) 2,60

Re estação (l/s.km²)

Re min (l/s.km²) 2,00

2,00

3,20

ReCOPASA (l/s.km²)

Volume para Descarga de Fundo (m³)

Volume do Reservatório (m³)

Jequitinhonha RIO ARAÇUAÍ

S 17° 57' 11.16''

W 43° 14' 48.12''

Ano crítico adotado 2013

10000,00

Volume util (m³)

Rendimento Espec. Mín. (l/s*km²) 2,00

Área inundada (ha) 2,00

Área de drenagem (km²)

Descarga de Fundo - X % Q7,10 50%

Q7,10 (m³/s) 0,0090

50% Q7,10 (m³/s) 0,0045
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Simulação de operação de reservatórios em rios intermitentes
POSTO FLUVIOMÉTRICO: FAZENDA PEDRO CANTUÁRIA

O posto Fazenda Pedro Cantuária situa-se no município de Porteirinha, no ribeirão Confisco, tendo área de drenagem de 276
km², na bacia afluente da barragem do Bico da Pedra, na bacia do rio Verde – Grande, afluente do rio São Francisco.

As medições neste posto se iniciaram em agosto de 2002.



Simulação de operação de reservatórios em rios intermitentes
POSTO FLUVIOMÉTRICO: FAZENDA PEDRO CANTUÁRIA

• RESULTADO DA SIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO

Sub-bacia

Estação Código 44890000 Latitude 4.959

Longitude Passou
Volume mínimo obtido

Status

Vol. Descarga Fundo/Vol. Reserv. 10,00%

Barramento

Área de drenagem (km²) 276

FAZENDA PEDRO CANTUARIA

Nº de falhas

Re med (l/s.km²) 0,15

Re estação (l/s.km²)

Re min (l/s.km²) 0,20

0,20

0,10

ReCOPASA (l/s.km²)

Volume para Descarga de Fundo (m³) 4000,00

Volume do Reservatório (m³)

PORTEIRINHA RIBEIRÃO CONFISCO

S 15° 58' 58.08''

W 43° 10' 10.92''

Ano crítico adotado 2014

40000,00

Volume util (m³) 36000,00

Rendimento Espec. Mín. (l/s*km²) 0,20

Área inundada (ha) 3,00

Área de drenagem (km²)

Descarga de Fundo - X % Q7,10 70%

Q7,10 (m³/s) 0,0009

30% Q7,10 (m³/s) 0,00027
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Considerações 

Analisando os critérios estaduais para volume de reservatório de barragens isentas de outorga, o menor valor apurado é de
50.000 m³, nos estados de Piauí e Sergipe, sendo o maior de 300.000m³, no estado do Rio Grande do Norte. Em comparação
com critério de volume de acumulação para a mesma intervenção no Semiárido Mineiro, o critério estadual é de 94% a 99%
inferior aos dos demais, portanto, o critério aplicado no estado de Minas Gerais é de 16,6 a 100 vezes inferior aos critérios
estabelecidos nos demais estados do Semiárido Brasileiro.

Destarte que, o maior valor de acumulação obtido nas simulações de operação de reservatórios nos postos de monitoramento
fluviométricos com apresentação de regimes intermitentes, 40.000 m³, o valor obtido é de 20% a 86,7% inferior aos já
aplicados no Semiárido Brasileiro.



Considerações 

Por todo o exposto neste documento, sugere-se a definição de volume máximo de
acumulações, consideradas isentas de outorgas, insignificantes, no Semiárido Mineiro, nas
UPGRHs SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1, MU1 e bacia dos rios Jucuruçu e Itanhém,
estas denominadas bacias do Leste, em 40.000 m³.

Destarte que esta indicação, caso acatada pelo CERH, não exime o empreendedor da barragem
das obrigações estabelecidas na Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB, Lei Federal
nº 12.334/2010, caso a estrutura apresente ao menos uma das características de aplicação desta
política estabelecidas em seu art. 1º, e da obtenção de demais autorizações e licenças cabíveis
para a implantação da estrutura.



Considerações 

Aprovações das Proposta nas Câmaras do CERH:

• 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão - CTIG , 16 de abril.

• 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL, 13 de maio.
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