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RESUMO: A maneira como o homem se relaciona com a natureza tem ocasionado impactos 
negativos sobre os sistemas naturais, sendo a água um dos recursos mais afetados. Dessa forma, 
gestores, agências e usuários de recursos hídricos deparam-se frequentemente com a questão de 
manter o fluxo mínimo de água necessária ao equilíbrio dos ecossistemas fluviais e ribeirinhos, ao 
mesmo tempo em que é necessário destinar esse recurso à manutenção de seus múltiplos usos. 
Para tal, a relação entre oferta e demanda de água se constitui como uma importante ferramenta 
para a gestão desses recursos, sendo a outorga de direito de uso da água o principal instrumento 
de suporte a essa. Visto isso, o presente estudo objetivou avaliar o estresse hídrico e a cobertura 
dos sistemas de esgotamento sanitário nas Unidades de Planejamento (UPs) da bacia hidrográfica 
do rio Sergipe através de um levantamento do atendimento de serviços de esgotamento sanitário 
na bacia e suas respectivas outorgas. Os resultados mostraram que 80% dos recursos hídricos na 
bacia estudada são classificados com nível de estresse hídrico “Muito Crítico”, predominando a falta 
de informações sobre a coleta de efluentes em grande parte dos municípios inseridos na bacia. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui situação privilegiada em relação à sua disponibilidade hídrica, contudo sua 
variabilidade geográfica e sazonal, somada à tendência de crescimento contínuo da demanda por 
água enquanto sua disponibilidade se mantém constante – ou em decréscimo para determinados 
usos em função da sua qualidade requerida – é um dos grandes responsáveis pela ocorrência de 
conflitos pelo uso dos recursos hídricos em diversas bacias. 

A relação predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza tem como resultado 
impactos negativos sobre os sistemas naturais, sendo a água um dos recursos que sofre maior 
pressão, em função das exigências quali-quantitativas para a manutenção de certos ecossistemas 
e usos. Sendo assim, gestores, agências e usuários de recursos hídricos deparam-se 
frequentemente com a questão de manter o fluxo mínimo de água necessária ao equilíbrio dos 
ecossistemas fluviais e ribeirinhos, ao mesmo tempo em que é necessário destinar esse recurso a 
à manutenção de seus múltiplos usos, requeridos pelos diversos setores da economia e usuários 
(DURÃES et al., 2014). 

Assim, desde a década de 30, através do Código das Águas – Decreto 24.643/1934 –, da 
Constituição Federal de 1988 e da Lei das Águas – Lei Federal 9.433/1997 –, a legislação  brasileira 
prevê medidas para a gestão, controle e planejamento do uso dos recursos hídricos no país 
objetivando a harmonia entre os múltiplos usos e a solução de conflitos resultantes do uso intensivo 
desse recursos natural na bacia hidrográfica através de princípios de racionalização, 
descentralização do processo decisório e participação da sociedade no mesmo (BRASIL, 1934; 
BRASIL, 1988; BRASIL, 1997). Dessa forma, o gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil deve 
assumir caráter holístico, multidisciplinar, interdisciplinar e integrador, visto a potencialidade desse 
recurso para o desenvolvimento – e manutenção – ambiental, social e econômico. 

Para tal, a relação entre oferta e demanda de água se constitui como uma importante 
ferramenta para a gestão dos recursos hídricos – cujo a primeira é constituída por ações que 
vislumbram a maior disponibilidade quali-quantitativa desse recurso e o segundo procura disciplinar 
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e racionalizar seu uso –, permitindo a identificação de áreas críticas quanto a sua quantidade e 
qualidade, indicando, assim, se os recursos hídricos disponíveis suportam as demandas desejadas 
(ABREU e TONELLO, 2015). 

Dentre os instrumentos de suporte, instituídos pela legislação brasileira à atividade de gestão 
e planejamento dos referidos recursos, destaca-se a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, 
que é conceituada como uma autorização emitida pelo órgão gestor federal ou estadual 
responsável, em função da dominialidade do corpo d’água, que autoriza ao requerente o uso deste 
recurso à satisfação de suas necessidades, cujo equacionamento dá-se também pela análise do 
balanço de disponibilidade hídrica (oferta) e demanda. 

Dessa forma, para se mensurar essa relação entre a oferta hídrica e as demandas requer-se 
um grande número de informações e variáveis advindas de uma pluralidade de disciplinas e áreas 
de conhecimento e, para comunicar tal complexidade de informações ao público não especialista, 
de forma coerente, faz-se uso de ferramentas como indicadores, os quais são capazes de 
comunicar realidades complexas, de forma simplificada. Os indicadores fornecem subsídios à 
formulação de políticas, bem como à tomada de decisão por atores públicos e privados, buscando 
descrever a interação entre a atividade antrópica e o meio ambiente, bem como conferir maior 
concretude e funcionalidade ao conceito de sustentabilidade (FOXON, 2002; DURÃES et al., 2014; 
SILVA et al., 2018). 

Segundo Brandt et al. (2008) o termo estresse hídrico tem sido empregado ao redor do mundo, 
podendo abranger aspectos qualitativos – ao identificar e assegurar a demanda futura da água com 
objetivo de reduzir os impactos ambientais – e quantitativos. De acordo com Harris et al. (2006), 
pode-se relacionar o estresse hidrológico como um indicador obtido a partir da curva de 
permanência das vazões, tendo como referência o mês mais crítico em termos de disponibilidade 
hídrica, cujo valor limite corresponde à vazão de permanência, indicando os potenciais riscos que 
uma determinada demanda por água pode causar ao corpo hídrico. 

Visto isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o estresse hídrico e a cobertura dos 
sistemas de esgotamento sanitário nas Unidades de Planejamento (UPs) da bacia hidrográfica do 
rio Sergipe através de um levantamento do atendimento de serviços de esgotamento sanitário na 
bacia e suas respectivas outorgas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia hidrográfica do rio Sergipe situa-se na região nordeste do Estado de Sergipe e possui 
uma área de 3.753,81 km², equivalente a 17% do território estadual (Figura 1), abrangendo 26 
municípios e cinco UPs - Alto Sergipe, Baixo Sergipe, Cotinguiba, Jacarecica e Poxim –, cada uma 
agrupando regiões com características físicas, socioeconômicas e ocupação do solo similares. 
Dentre as atividades econômicas praticadas na região, destaca-se sua produção industrial, o 
agronegócio, irrigação, comércio, prestação de serviço, pesca e mineração. (SERGIPE, 2015). 

 
Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Sergipe 

Fonte. Sergipe (2015) 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

A bacia apresenta um regime hidrológico composto de escoamentos intermitentes em seu 
tramo alto e parte do médio, e perene após Nossa Senhora das Dores, localizada na UP Rio Poxim. 
Na região da Bacia predomina o clima tropical com estação seca de verão, possuindo três regiões 
climáticas distintas: subúmida, agreste e semiárida. O período chuvoso é entre abril e agosto, com 
concentração nos meses de maio, junho e julho (SERGIPE, 2015). 

Para as águas superficiais, com fins de gestão dos recursos hídricos, as disponibilidades 
hídricas para a referida bacia, e para o presente Estado, são estimadas através da vazão de 
referência Q90, sendo os valores utilizados para avaliar os pedidos de outorga equivalendo a 90% 
desta vazão e o restante destinado à manutenção dos ecossistemas fluviais (SERGIPE, 2010). 

O estresse hidrológico (EH) é um indicador que objetiva expressar a quantidade de vazão em 
um corpo hídrico que foi significativamente reduzida em função de suas demandas. Para tal, foi 
considerado o critério adotado por Harris et al. (2006) – o qual utiliza a vazão correspondente a um 
determinado percentil da curva de permanência e a demanda pelos recursos hídricos –, a 
classificação em níveis utilizada pela European Environmental Agency e a Organização das Nações 
Unidase e Durães (2010) – que constatou que para representar o estresse hidrológico em Minas 
Gerais a vazão de referência deveria ser considerada com base em toda a série histórica do curso 
d’água e não somente a série relativa ao período mais seco ou o mês mais crítico em termos de 
disponibilidade. Dessa maneira, adotou-se a vazão correspondente à 90% de permanência (Q90) 
como referência, uma vez que essa variável descreve melhor as condições limitantes de vazão e é 
um estimador conservador de escoamento de base médio (Wallace e Cox, 2002), além de ser, como 
afirmado anteriormente, a vazão de referência utilizada pelo Estado para cálculo da disponibilidade 
hídrica. 

Para determinação da disponibilidade hídrica em cada UP considerou-se o Plano de Bacia 
Hidrográfica do rio Sergipe (SERGIPE, 2015), o qual fez uso de um algoritmo não especificado para 
sua determinação, em virtude de já ser um instrumento consolidado para gestão dos recursos 
hídricos no Estado e do monitoramento hidrológico deficiente para a bacia – apenas uma estação 
fluviométrica, o que dificultou a aplicação de um modelo de geração de vazões para tal. Já na 
quantificação dos usos de água na bacia estudada, foram consideradas as outorgas superficiais e 
o cadastro de uso considerado insignificante, emitidas pelo órgão responsável por tal concessão de 
direito de uso em Sergipe, no caso a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (SEMARH), para os anos de 2014 e 2015, com o intuito de não fugir do intervalo temporal 
abrangido pelo referido plano de bacia. 

Dessa forma, a partir da relação entre as informações citadas acima, calculou-se o estresse 
hidrológico pela razão entre a vazão outorgada, em cada UP, pela vazão correspondente 90% da 
vazão de referência Q90, como determinado pelo Estado para disponibilidade hídrica. Os resultados 
obtidos foram classificados conforme a Tabela 1 em seu respectivo nível de estresse. 

Tabela 1. Classificação dos níveis de estresse hidrológico 

Nível de Estresse Hídrico (EH) Critério 

Excelente Somatório das vazões outorgadas está até 5% da Q90 
Confortável Somatório das vazões outorgadas está entre 5 e 10% da Q90 
Preocupante Somatório das vazões outorgadas está entre 10 e 20% da Q90 
Crítico Somatório das vazões outorgadas está entre 20 e 40% da Q90 
Muito Crítico Somatório das vazões outorgadas está acima de 40% da Q90 

Fonte. Adaptado de European Environmental Agency (PNRH, 2006) 
 

Para análise do atendimento de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de cada 
UP da referida bacia hidrográfica fez-se uma busca junto ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS, 2018) e coletou-se informações sobre os índices de coleta e tratamento de 
esgoto para os anos de 2014 e 2015, sob a mesma justificativa dada anteriormente, igualar o 
intervalo temporal do Plano de Bacia e outorgas. O intuito dessa etapa do estudo é que ao 
correlacionar esses índices ao estresse hidrológico faz-se uma associação em que bacias que 
possuem um EH elevado e esses índices baixos, tem em seu corpo hídrico uma queda no volume 
de água disponível dificultando assim a autodepuração do efluente, ocasionando em um rio com 
alto grau de degradação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As informações apresentadas na Tabela 2 obtidas junto ao banco de dados de outorga da 

bacia do rio Sergipe – vazões outorgadas (QOUT) e usos insignificantes (QINSIG) – e do respectivo 

Plano de Bacia (SERGIPE, 2015) – disponibilidade hídrica (Q90) – permitiram classificar cada UP 

da bacia em um nível de estresse hídrico de seus corpos hídricos subterrâneos (SUB) e superficiais 

(SUP), pontuando quais entre elas necessitam de uma reavaliação em sua gestão e uma 

intervenção com urgência, como, por exemplo, reavaliar os procedimentos para emissão de 

outorgas, identificar quais dentre as UPs apresentam usuários em excesso e potencial aumento das 

condições para possíveis conflitos por uso da água, dentre outros. 

Tabela 2. Informações sobre a demanda, a vazão de referência e o estresse hídrico nas Unidade 

de Planejamento da bacia hidrográfica do rio Sergipe 

Unidade de Planejamento 
QOUT (m³/s) QINSIG (m³/s) Q90 (m³/s) EH 

SUB SUP SUB SUP SUB SUP SUB SUP 

Alto Rio Sergipe 0,059 0,000 0,002 0,000 0,040 0,130 Muito Crítico Excelente 

Rio Jacarecica 0,138 0,356 0,005 0,000 0,050 0,260 Muito Crítico Muito Crítico 

Rio Cotinguiba 2,135 0,029 0,003 0,000 0,600 0,690 Muito Crítico Excelente 

Baixo Rio Sergipe 5,069 3,900 0,041 0,000 1,270 1,530 Muito Crítico Muito Crítico 

Rio Poxim 3,278 3,387 0,015 0,001 0,300 0,870 Muito Crítico Muito Crítico 

 

Em relação às informações referentes aos índices de coleta (ICE) e tratamento de esgoto 
(ITE), observou-se que grande parte dos municípios constituintes da bacia não informou suas 
condições com relação aos sistemas de esgotamento sanitário e mais da metade dos que 
informaram encontram-se abaixo dos 50% de coleta, apesar de tratarem 100% do coletado (Tabela 
3), o que implica no lançamento direto nos corpos hídricos dos efluentes gerados ou no uso de 
sistemas fossa-filtro-sumidouro que, caso sejam mal dimensionados ou sem manutenção resultam 
em queda de sua eficiência de desinfecção. 

Tabela 3. Índices de Coleta e Tratamento de Esgoto dos Município de cada UP da bacia 

 
Fonte. Adaptado de SNIS (2018) 

 
CONCLUSÕES 

1. A análise do índice de Estresse Hídrico permite uma melhor atuação da agência gestora 
dos recursos hídricos, à medida que permite adotar ações que aumentem a oferta hídrica 
e racionem a demanda por parte dos usuários; 
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2. Na sustentabilidade hídrica dos cursos d’água da bacia do rio Sergipe constata-se um 
balanço negativo entre as suas disponibilidades e demandas em 80% das outorgas 
analisadas, principalmente no que se refere à captação subterrânea, classificando a 
grande parte das UPs como nível “Muito Crítico” de estresse hídrico; 

3. Nota-se um baixo índice de atendimento dos sistemas de esgotamento sanitário para os 
municípios inseridos na bacia estudada que, quando associado ao nível de estresse 
hídrico, intensifica o grau de preocupação da situação qualitativa de seus cursos d’água, 
visto que o baixo volume de água influencia negativamente no processo de autodepuração 
do efluente. 
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