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Onde atuamos 



Fonte: http://www.snirh.gov.br/snirh/snirh-1/acesso-tematico/divisao-hidrografica 



UHE Três Marias 

UHE Ilha Solteira 

UHE Água Vermelha 

UHE Furnas 

UHE São Simão 

UHE Itumbiara 

UHE Porto Primavera 



Fonte: http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/regulacao/principais-servicos/outorgas-emitidas/outorgas-emitidas 





 
BASE LEGAL 

 
Lei nº 9.433, de 8/01/1997 

  Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 
 

Lei nº 9.984, de 17/07/2000 
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA 

 
Decreto nº 4.895, de 25/11/2003 

Dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos 
d’água de domínio da União para fins de aquicultura, e dá outras 

providências 
 

Instrução Normativa Interministerial nº 06, 28/05/2004, 
Regulamenta o uso de águas públicas brasileiras para a prática 

da aquicultura. 
 



Definições 
• Tanque-rede: Dispositivo para criação de peixes, de forma intensiva, 

utilizando o próprio corpo hídrico (açude, rio). 

 

• Tanque escavado (viveiro): tanques escavados no solo para criação 
intensiva de peixes com captação externa de água. 
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AQUICULTURA EM TANQUES-REDE 



Conversão da Outorga 
Preventiva em 

Outorga de Direito de Uso 

ANA 

 
ÓRGÃO 

AMBIENTAL 
 

 
 

MARINHA 
 
 

SEAP 

OUTORGA 
PREVENTIVA em 
nome do SEAP  

SEAP   
Solicita conversão 

ANA 

Outorga de direito de 
uso em nome da SEAP 

SPU 

FLUXO DO PEDIDO DE OUTORGA 
Parque aquícola 



Conversão da Outorga 
Preventiva em 

Outorga de Direito de Uso 

ANA 

 
ÓRGÃO 

AMBIENTAL 
 

 
 

MARINHA 
 
 

Usuário 

SEAP 

OUTORGA 
PREVENTIVA em 
nome da SEAP  

SEAP   
Encaminha o nome 

do vencedor da 
licitação 

ANA 

Outorga de direito de 
uso em nome do 

vencedor da licitação 

SPU 

FLUXO DO PEDIDO DE OUTORGA 
Área aquícola 



Por que precisa de outorga? Tanque-rede 

       N 

     P 

P       

    N 

Lei 9.433/97, Art.12,V: 

Estão sujeitos à 
outorga:  

(...) Outros usos que 
alterem o regime, a 
quantidade ou a 
qualidade da água. 

 

Enquadramento 

 

Usos múltiplos 

Eutrofização 
 

Conflitos de usos 
(Abastecimento público versus 

piscicultura) 

Ração 



Capacidade de suporte 

 Definição da capacidade de suporte do reservatório 

i. Informações necessárias 

• Características físicas e operacionais do reservatório 

• Regime hidrológico da região 

• Valores de referência para: 

– Teor de P da ração, taxa de conversão alimentar, teor de P que fica retido no peixe, teor de 
P que vai para a coluna d’água 

– Incremento autorizável na concentração de P (mg/m³) – Padrão: 5 mg/m³. 

 

ii. Capacidade de suporte expressa em: 

• Carga de fósforo máxima (kg/ano) 

• Produção máxima de peixe (t/ano) 

 



Método de análise 

 Por que o Fósforo? 

I. Considerado o principal fator limitante do crescimento de algas 

II. Legislação restritiva quanto à concentração máxima permitida: 30 

mg/m³ em ambientes lênticos de Classe 2 

• Resolução Conama nº 357/2005  Art.13 da 9.433/1997 

III. Resolução ANA n.º 1938/2017 – parâmetros outorgáveis 

 

 Como estimar a carga de fósforo? 



Carga máxima admissível de P 

 Modelo matemático que relaciona carga de P com 

concentração resultante 

 

Dillon & Rigler (1974): prevê a concentração resultante a partir 

da: 

 da taxa de renovação da água (inverso do tempo de 

residência) 

 da carga de fósforo (L) 

 da profundidade média (Z) 

 do coeficiente de retenção de Fósforo (R) 

 

 Straskraba (1996) – Coeficiente de retenção de P (R) 



Modelo matemático 
Dillon & Rigler (1974) 



Carga máxima admissível de P 

554.862,4 kg P/ano = 1.520,17 kg P/dia  



Transformação da Carga de P em Produção 

 

 Adotam-se os valores de referência abaixo (acordo técnico ANA/SEAP) 

 

– TCA: 1,4 a 1,8  1,6 

– Teor de fósforo: 0,6 a 1,5%  1,0% (= 10 kg/t) 

– Proporção de P retido na carcaça  0,9% (= 9 kg/t) 

 

 

Produção (t/ano)  = Carga de P (kg/ano)/[(1,6 x 10) – 9] 

 

 

 

 

 

 



Produção (t/ano)  = 554.862,4/[(1,6 x 10 ) – 9)] = 

                          = 79.266,06 t/ano 

Transformação da Carga de P em Produção 



 

Atualizado em 09/05/2018 



Análise do pedido de outorga 

 Informações necessárias 
• Produção pretendida, espécie cultivada, localização, ciclos de cultivo, estrutura 

dos tanques-rede 

• Teor de P da ração, taxa de conversão alimentar, teor de P que fica retido no peixe, 
etc. 

 

 Resultado da análise 

• Carga de P gerada pelo empreendimento 

 Carga de P (kg/ano) = Produção (t/ano). [(1,7 x 12) – 9] 

 

 Balanço entre 

• Carga de P gerada  X  Carga de P máxima admissível 

• Produção pretendida  X  Produção máxima admissível 

Parâmetros do empreendimento. 
Podem ser valores diferentes do adotado 
para o cálculo da capacidade de suporte. 



Exemplo 

15 

1,6 



Carga diária de P = 4.117,50/365 = 11,28 kg/dia 



Atualizado em julho/2016 

Análise do pedido de outorga 



Atualizado em 09/05/2018 

Situação atual _ UHE São Simão 



 



Capacidade de suporte 
Valores consolidados 

Reservatórios  
com pedidos de outorga 

Capacidade de suporte 
(t/ano) 

46 açudes 8.901,1 

77 aproveitamentos hidrelétricos 3.962.347,4 

123 reservatórios 3.970.475,1 

Reservatórios  
com pedidos de outorga 

(t/ano) 

Outorgas vigentes 483.171,3 

Saldo da capacidade de suporte 3.479.176,1 

Percentual utilizado 12,2% 

Atualizado em 11/05/2018 



Obrigada! 
 
 

Ana Paula de SOuza, M.Sc. 
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[P] = L (1 – R)       L = [P] . z . ρ 

   z . ρ          (1 – R) 
 

[P] = concentração de Fósforo (mg/m3) 

L = carga de Fósforo por área (mg/m2.ano) 

R = coeficiente de retenção de Fósforo 

 

z = profundidade média (m) 

ρ = taxa de renovação da água (ano-1) 

Carga 

correspondente a 

uma concentração 

desejada 

  L = Δ[P] . z . ρ 

         (1 – R) 
 

Δ[P] = 5 mg/m3 (aquicultura) 

Outros usos e conc. natural = 25 mg/m3 

R = coeficiente de retenção de Fósforo 

R = 0,761.(1 – e-10,293.(1/ρ)) 
 

Straskraba (1996). 

. LR = Δ[P] . V . ρ 

     (1 – R) 

Multiplicando-se ambos os lados da equação pela área do reservatório (A), tem-se: 



Desistência de outorgas de parques por parte do MAPA 

Converter para áreas aquícolas 

MG 
Furnas – 41.224 t 

Três Marias – 30.114 t 

São Simão – 41.488 t 

GO 
Serra da Mesa – 6.276 t 

São Simão – 24.894 t 

 

SP/MS/MG 
Ilha solteira – 36.000 t 

 


