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Teleconferência - 19 e 22/05/2019
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resultados e compromissos

II. Alocação de Água 2020/2021: cenários e tomada de 
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III. Ações para efetivar a alocação de água 

IV.Operação, Manutenção e Monitoramento

V. Comissão de Acompanhamento da Alocação

VI.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)

COPASA 118,0 127,2 118,0 128,0

DIG 932,0 879,1 652,0 326,6

ASSIEG 307,0 341,5 215,0 152,9

Perenização e 
usos difusos

251,0 152,3 251,0 205,3

TOTAL 1.608,0 1.500,1 1.236,0 812,8

Resumo dos usos alocados e 
praticados 2029/2020



Compromissos pendentes e recorrentes

• Verificação da vazão média captada para usos difusos no
entorno do reservatório pelo consumo de energia elétrica;

• Aprimoramentos na cobrança (revisão do Kescassez e
comunicação dos valores medidos por todos os usuários para
que seja cobrado o que foi efetivamente utilizado);

• Campanhas para uso racional da água em Janaúba e Nova
Porteirinha (Prestador de Serviço e Prefeituras);

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



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



30 de Abril de 2020
Cota = 536,22m

Volume = 103,37 hm3

Estados hidrológicos utilizados como referência para as alocações de 
água do reservatório Bico da Pedra (Res. ANA/IGAM 1564/2017)

EH Vermelho
Uso máximo: 

1,21 m3/s



Cenários de Alocação



Simulação de esvaziamento



III. Ações para efetivar a alocação de água

• Propostas referentes ao aproveitamento do reservatório por
placas fotovoltaicas (exemplo: custeio da modernização do
Perímetro Irrigado Gortuba).

• Articulação no CBH-VG para aprimoramentos na cobrança 
(cobrança pelo que foi efetivamente utilizado e aplicação em 
OMM da barragem)

• Campanhas para uso racional da água para Janaúba e Nova
Porteirinha.



IV. Operação, Manutenção e Monitoramento

Alternativas

• Geração Fotovoltaica

• Consórcio Privado (DIG, ASSIEG e demais usuários)

o Tarifa pela prestação do serviço de reservação e adução X 
Cobrança pelo uso



V. Comissão de Acompanhamento 

• A ser discutido na teleconferência do dia 22/05/2020

VI. Termo de Alocação de Água

• Comissão Gestora da bacia hidrográfica do rio Gorutuba, 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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