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A Outorga como Instrumento de 
Gestão dos Recursos Hídricos

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão gestor 
dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, é responsável pela outorga de 
uso das águas superficiais e subterrâneas e pelas interferências nos recursos 
hídricos.

Com a promulgação do Decreto Estadual 41.258/96, que regulamenta 
a outorga de uso dos recursos hídricos de que tratam os artigos 9º e 10 da 
Lei Estadual 7.663/91, registrou-se acentuado crescimento na quantidade de 
outorgas expedidas pelo DAEE: de 200, em 1994, para 4.400 em 2004, sendo 
comum uma mesma portaria referir-se a vários usos e interferências.

No artigo 12, o Decreto estabelece que “Os estudos, projetos e obras 
necessários ao uso dos recursos hídricos deverão ser executados sob a respon-
sabilidade de profissional devidamente habilitado no CREA (...), exigindo-se 
o comprovante de ART (...)”. Qualquer pedido de outorga ao DAEE deve 
ser acompanhado de documentação técnica correspondente, elaborada por 
profissional habilitado. Diante dessa determinação legal e seguindo o au-
mento dos pedidos de outorga, cresceu igualmente a demanda por serviços 
de engenharia na área de obras hidráulicas no Estado de São Paulo.

Da relação entre os técnicos do DAEE, que lidam com os processos de 
outorga, e os profissionais que prestam serviços aos usuários nesse campo, 
verificou-se a necessidade e a utilidade de se promover a divulgação de co-
nhecimentos de Hidrologia e Hidráulica aplicados a projetos de pequenas 
obras. Manuais técnicos e outras publicações, abordando conceitos funda-
mentais e demonstrando com exemplos a prática de projetos, poderiam au-
xiliar os técnicos interessados. Pensando assim, a Diretoria de Procedimentos 
de Outorga e Fiscalização do DAEE elaborou este Guia Prático para Projetos 
de Pequenas Obras Hidráulicas também para incentivar discussões constru-
tivas sobre metodologias e critérios para estudos e projetos dessa natureza. 
Esta edição inicial abrange as interferências em águas superficiais.

Para a elaboração deste material técnico, o convênio DAEE/USP possi-
bilitou a consultoria do Prof. Kokei Uehara, a quem, desde já, agradecemos a 
participação neste trabalho e o permanente apoio ao DAEE e a seus técnicos.

A publicação do Guia Prático para Projetos de Pequenas Obras Hi-
dráulicas viabilizou-se pela contratação da Fundação Centro Tecnológico de 
Hidráulica (FCTH), com recursos do FEHIDRO, o que permitiu que fossem pro-
videnciados todos os serviços de edição.

MAURO ARCE
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
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Teoria e Prática de 
Pequenas Obras Hidráulicas

O Guia Prático para Projetos de Pequenas Obras Hidráulicas re-
úne teoria e prática em uma única publicação. Conceitos e orienta-
ções vêm acompanhados do desenvolvimento de exemplos práticos 
relativos à hidrologia e à hidráulica de pequenas obras de barragens, 
canalizações e travessias.

Na parte I o leitor encontra os conhecimentos teóricos que per-
mitem a compreensão do conteúdo de um projeto: o Capítulo 1 desta-
ca os conceitos básicos adotados na estimativa de vazões de enchente, 
a definição dos termos e expressões mais utilizados, e descreve o Mé-
todo Racional com suas variáveis e parâmetros. O Capítulo 2 trata dos 
conhecimentos fundamentais sobre o escoamento em canais abertos, 
descreve as obras hidráulicas mais comuns que interferem nos cur-
sos d’água, como canalizações, travessias e barramentos, e mostra as 
principais equações que permitem verificar e dimensionar as estrutu-
ras hidráulicas. 

A Parte II fornece exemplos práticos de aplicação dos conceitos 
descritos anteriormente, com dados que simulam o projeto básico de 
um pequeno barramento, desde os primeiros levantamentos até o di-
mensionamento das estruturas hidráulicas. No Capítulo 3 estima-se a 
vazão de enchente de projeto para uma bacia real e, no Capítulo 4 
verifica-se o efeito do amortecimento da onda de cheia pelo reserva-
tório, a vazão máxima defluente, o dimensionamento hidráulico do 
extravasor de superfície incluindo a bacia de dissipação de energia.

Fundamentado na experiência de técnicos do DAEE, o Guia Prá-
tico para Projetos de Pequenas Obras Hidráulicas destina-se princi-
palmente ao meio técnico especializado no dimensionamento de 
pequenas obras hidráulicas. Embora na literatura específica as partes 
teórica e conceitual sejam apresentadas de forma completa, não é 
comum encontrar nessas publicações exemplos práticos e análises de 
casos reais. O Guia centraliza sua atenção nas obras que interferem 
nos cursos d’água do ponto de vista da autorização para a implanta-
ção dessas interferências. O auxílio a questões sobre métodos constru-
tivos, cálculos estruturais, estabilidade, geotecnia e percolação, entre 
outros, deve ser obtido na bibliografia técnica. 
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O projeto desenvolvido não tem a intenção de apresentar a me-
lhor solução para o barramento ou para suas estruturas em relação ao 
empreendimento analisado. Nem pretende abranger os temas abor-
dados com o rigor das publicações técnicas de todos conhecido. A 
proposta do Guia é oferecer aos técnicos um exemplo de desenvolvi-
mento de um projeto, em nível básico, acompanhado dos conceitos e 
equações indispensáveis à sua compreensão. É uma forma de o DAEE 
transferir sua experiência aos profissionais que atuam na área. 

A abordagem de maneira simples serve como ferramenta di-
dática e não deve induzir o leitor à falsa impressão de que se pode 
projetar bem e competentemente, sem experiência. Antes é preciso 
lembrar que equações e tabelas apenas levam a resultados. Julgar cor-
retamente os valores obtidos requer anos de estudo e prática. 

Obras civis como canalizações, travessias e barramentos distin-
guem-se por interferir nos cursos d’água e estar sujeitas ao poder 
destruidor das enchentes, envolvendo riscos que jamais podem ser 
desconsiderados.

RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente do DAEE
































