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VVIIII..  PPRROOGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDAASS  DDEEMMAANNDDAASS  CCOONNSSUUNNTTIIVVAASS  
SSUUPPEERRFFIICCIIAAIISS  

77..11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Na gestão e planejamento dos recursos hídricos é necessário o 
conhecimento, além das demandas atuais, das demandas futuras de água na 
bacia, de modo que seja possível prever as potencialidades e os prováveis 
conflitos do uso desse recurso natural. 

Nesse contexto, o objetivo dos capítulos de Prognóstico de 
Demandas é justamente o de realizar uma estimativa das demandas de água 
futuras na Bacia U 30 e, desse modo, dar suporte a decisões relacionadas ao 
uso desse recurso natural nesta unidade hidrográfica. 

O prognóstico de demandas, como uma estimativa da demanda 
futura, está ligado a um horizonte de tempo para o qual vão ser realizadas as 
projeções e no qual espera-se que as estimativas sejam confirmadas. 

Realizar projeções para um período de longo prazo aumenta a 
probabilidade de se incorrer em demandas pouco reais, que não se 
concretizariam tendo em vista que a maioria dos setores que apresentam 
demandas estão diretamente ligados à situação econômica do país e do estado 
e que estas, num país em desenvolvimento como o Brasil, estão em constante 
mudança. Além disso, qualquer programa que incentive o desenvolvimento de 
algum dos setores envolvidos pode acarretar alterações significativas no 
prognóstico de demandas realizado. Dessa forma, optou-se por realizar um 
prognóstico de médio prazo para o qual é possível utilizar informações atuais 
para projeção do comportamento tendencial dos vários setores usuários. 

O horizonte temporal adotado foi de oito anos (2012). Este 
horizonte temporal foi estipulado tendo em vista o prazo necessário ao 
planejamento, projeto e implementação de ações de melhoria da situação de 
demanda dos recursos hídricos. 

Para o prognóstico de demandas, além de considerar o 
comportamento tendencial de cada setor ao longo do tempo, também foram 
adotados cenários específicos de demandas para cada setor usuário. Os 
cenários propostos contemplam apenas intervenções moderadas, isto é, 
passíveis de serem adotadas mesmo em municípios de pequeno porte como os 
que predominam na bacia hidrográfica em questão. Foram consideradas, para 
construção do cenário, não somente as intervenções propostas mas também 
informações como as dos processos de licenciamento abertos junto ao órgão 
ambiental de fiscalização (FEPAM) e cujos empreendimentos não estavam 
operando quando da realização dos diagnóstico de demandas. 


