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I. Alocação de Água 2019/2020: avaliação dos 
resultados e compromissos

II. Alocação de Água 2020/2021: cenários e tomada de 
decisão

III. Ações para efetivar a alocação de água 

a. Operação da comporta do tronco adutor

b. Medição de vazão dos usuários do entorno

IV.Comissão de Acompanhamento da Alocação e 
Comissão da Comporta

V. Termo de Alocação de Água



I. Alocação de Água 2019/2020 – Resultados e Compromissos





Junho a Novembro Dezembro a Abril

Alocado (L/s) Praticado (L/s) Alocado (L/s) Praticado (L/s)

DIPE I e II 204 176 40 37

DIPE III e IV 427 207 85 65



Consumo no entorno do reservatório Estreito estimado a 
partir do consumo de energia elétrica



Consumo no entorno do reservatório Cova da Mandioca 
estimado a partir do consumo de energia elétrica



Compromissos pendentes e recorrentes

• Adequação das outorgas no REGLA para compatibilizar ao
padrão de eficiência do Marco Regulatório – Res. ANA 587/2017
(75% de eficiência e 0,47 L/s/ha).

• Aprimoramentos na cobrança (cobrar o que foi efetivamente 
utilizado e aplicação em Operação, Manutenção e 
Monitoramento das barragens).

• Instalação de equipamentos de medição por todos os usuários
outorgados, conforme Marco Regulatório.

• Relatórios com os volumes captados (não encaminhados em 
2019).

• Estudos e proposições referentes à instalação de placas 
fotovoltaicas (Comissão Gestora e CBH Verde Grande).

• Alternativas para abastecimento de Espinosa/MG (articulação 
pela COPASA e pela Comissão Gestora) OU aumentar a COTA da 
COPASA e reduzir a irrigação.



II. Alocação de Água 2020/2021: cenários e tomada de decisão

Transferência para Cova da Mandioca desde 26/04, até cota 491,58 m  
(24,26 hm3), conforme deliberação da Comissão



Estados hidrológicos utilizados como referência para as alocações de 
água do reservatório Estreito (Res. ANA n. 584/2017)

Observação 
Os volumes dos estados hidrológicos constam da Resolução ANA n. 584/2017. As cotas 
correspondentes foram ajustadas conforme batimetria realizada pela ANA em 2017. 



Cenários de Alocação – ESTREITO (proposta ANA)

Total MR 50% 30% 10%

DIPE I e II 408,4 204,2 122,5 40,8

Entorno 138,8 69,4 41,6 13,9



Simulação de esvaziamento - ESTREITO



Simulação de esvaziamento – ESTREITO

Considerando Qmédia = 75 L/s para a COPASA





Estados hidrológicos utilizados como referência para as alocações de 
água do reservatório Cova da Mandioca

Vazão total que pode ser alocada no EH Vermelho, conforme 
Res. 584/2017:  204 L/s

Observação 
Os volumes dos estados hidrológicos constam da Resolução ANA n. 584/2017. As cotas 
correspondentes foram ajustadas conforme batimetria realizada pela ANA em 2017. 



Cenários de Alocação – COVA DA MANDIOCA (proposta ANA)

Total MR 30% 20% 10%

DIPE III e VII 853,4 256,0 170,7 85,3

Entorno 150,3 45,1 30,1 15,0



Simulação de esvaziamento – COVA DA MANDIOCA (proposta ANA)



Cenários de Alocação – COVA DA MANDIOCA (proposta CODEVASF 
e entorno apresentada em 02/06/2020)

Total MR 50% 40% 10% 5%

DIPE III e VII 853,4 426,7 341,4 85,3 42,7

Entorno 136,3 75,1 60,1 15,0 7,5



Simulação de esvaziamento – COVA DA MANDIOCA (proposta 
CODEVASF e entorno apresentada em 02/06/2020)



III. Ações para efetivar a Alocação

a) Operação da comporta do Tronco Adutor

• A decisão sobre a operação da comporta do Tronco Adutor,
durante o período úmido, compete à Comissão da Comporta

• A operação da comporta do Tronco Adutor compete à CODEVASF

• A operação da comporta do Tronco Adutor deve buscar
equilibrar as condições de uso nos reservatórios Estreito e Cova
da Mandioca

• A COMAR/ANA estará à disposição para apoio técnico à
Comissão da Comporta



• Encaminhamento mensal dos volumes medidos por meio de
aplicativo de celular, conforme orientações da Superintendência
de Fiscalização da ANA (Aplicativo Declara Água).

III. Ações para efetivar a Alocação

b) Medição de vazão pelos usuários do entorno

• Todos os usuários outorgáveis devem instalar dispositivos de
medição, segundo Res. ANA 584/2017.

• Descumprimento sujeito a penalidades.



III. Ações para efetivar a Alocação de Água

c) Outras

• Articulação para implantação da alternativa de abastecimento
de Espinosa OU aumentar a COTA da COPASA e reduzir a
irrigação.

• Articulação no CBH-VG para aprimoramentos na cobrança (cobrar 
o que foi efetivamente utilizado e aplicar recursos em Operação, 
Manutenção e Monitoramento das barragens).



IV. Comissão de Acompanhamento 

• A ser discutido na teleconferência do dia 04/06/2020

V. Termo de Alocação de Água

• Comissão Gestora da bacia hidrográfica do rio Verde Pequeno, 
com as seguintes atribuições:

a) receber, avaliar e difundir os Boletins de Acompanhamento da

Alocação;

b) acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para

efetivação da Alocação; e

c) propor à COMAR ajustes na Alocação a partir do final da

estiagem.
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