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A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DOS DADOS HIDROMÉTRICOS PARA A 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fernando Genz e Zoltan Romero C. Rodrigues1 

 

Resumo – O interesse nas questões de gestão e planejamento dos recursos hídricos tem 

se intensificado nos últimos anos. Porém a discussão sobre coleta de dados básicos para 

subsídio da gestão tem sido pouco discutida. Através de um caso de estudo de 

continuidade de vazões no trecho do Rio Paraguaçu, entre Andaraí e Itaetê, demonstra-se 

que a qualidade de dados hidrométricos pode ser determinante para uma avaliação 

confiável dos recursos hídricos. 

 

Abstract - The questions related to water resources management and planning have been 

intensified in the last years.  Although the discussion regarding basic data collection has 

been poor. Through a discharge continuity case study  in Paraguaçu River, Andaraí to 

Itaetê reach, has showed that hydrologic data quality can be determinant to a trustworthy 

evaluation of water resources. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a área de gestão vem tomando destaque nas discussões sobre 

recursos hídricos. Relembrando os simpósios desta década podemos identificar tal fato. 

Em 1991 o tema do IX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (IX SBRH) foi meio 

ambiente, sob influência dos ares da ECO 92,  apresentado apenas 17 trabalhos 

relacionados com gestão e planejamento dos recursos hídricos. No X SBRH, em 

Gramado, a temática contou com expressiva quantidade de artigos (46), o que resultou 

em um volume específico dos anais. Em 1995, a temática foi desenvolvimento 

sustentável, o que inevitavelmente implica em boa gestão. No último simpósio, XII 

SBRH, dois volumes dos anais envolvem gestão e desenvolvimento sustentável, resultado 

do tema: Bases técnicas para a implementação de sistemas de GESTÃO dos recursos 

hídricos. Paralelamente, aos SBRH, no nos simpósios de recursos hídricos nordeste 

tivemos em 1994 o tema de desenvolvimento sustentável e em 1996, GESTÃO dos 

recursos hídricos em regiões semi-áridas. Mais recentemente, dois eventos internacionais 

específicos sobre gestão ocorreram no Brasil: Simpósio Internacional sobre GESTÃO de 

Recursos Hídricos – Out/98, Gramado/RS e Semana Internacional de Estudos sobre 

GESTÃO de Recursos Hídricos – Abr/99, Foz do Iguaçu/PR.  

Assim temos visto um grande avanço nas teorias, ferramentas, técnicas e 

legislação relacionadas a gestão. No entanto, pouco tem sido debatido sobre algo básico 

em gestão de recursos hídricos: dados hidrométricos confiáveis.  

Ao mesmo tempo ainda estamos vivendo a indefinição da operação da rede 

nacional de monitoramento dos recursos hídricos, provisoriamente sob responsabilidade 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

Mesmo no último SBRH, onde houve um tema específico sobre Sistemas de 

Informações de Recursos Hídricos (SIRH), a questão de monitoramento foi pouco 

enfocada. 

Neste trabalho apresentamos um exemplo da importância da qualidade de dados 

para o desenvolvimento de estudos de planejamento e gestão dos recursos hídricos, 

analisando a continuidade de vazões no Rio Paraguaçu, trecho entre Andaraí e Itaetê. 

 

ESTUDO DE CASO: CONTINUIDADE DE VAZÕES NO RIO PARAGUAÇU – 

TRECHO ANDARAÍ A ITAETÊ. 

 

A regularização das vazões do rio Paraguaçu proporcionada pela Barragem de 

Apertado (volume de 108,89 hm3 e vazão regularizada de 8,9 m3/s para 90% de garantia) 

vai trazer benefícios para os irrigantes no entorno do lago e aos usuários a jusante, sendo 

necessário assegurar que a água chegue até estes. 

No entanto, a mudança brusca do relevo na borda da Chapada Diamantina, a 

jusante da barragem, aliada a ocorrência de uma zona com afloramento de calcário a 

partir de Andaraí, suscitou a avaliação de perdas de água e do comportamento 

hidrológico no trecho do rio até a cidade de Itaetê.  
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Localização 

 O trecho de rio entre Andaraí e Itaetê pertence ao Alto Rio Paraguaçu, área 

localizada no centro do Estado da Bahia, compreendida entre os paralelos 11o 3l' S e 13o 

36' S e, ainda, entre os meridianos 40o 54’ W e 42o 02’ W. O trecho tem uma extensão de 

85 km de rio, uma área adjacente de contribuição sem controle de vazão de 

aproximadamente 1.501 km2 e seus principais contribuintes são o rio Santo Antônio, 

próximo a Andaraí e o Rio Una, próximo de Itaetê, ambos com postos fluviométricos. 

 

Dados disponíveis 

O trecho em questão é controlado pelos postos fluviométricos apresentados na 

tabela 1. O período de dados disponíveis analisado, comum aos quatro postos utilizados 

no estudo, foi de 1966 a 1979, totalizando 13 anos hidrológicos.  

 

Tabela 1 – Estações fluviométricas utilizadas 

Estação Código Rio Área (km²) Vazão Média Anual 

Andaraí 51120000 Rio Paraguaçu 2.517,0 18,8 

Fertem 51190000 Rio Sto Antônio 8.077,0 29,9 

Faz. Iguaçu 51230000 rio Una 1.420,0 17,6 

Itaetê 51240000 Rio Paraguaçu 14.575,0 89,3 

 

Avaliação da continuidade das vazões 

Para analisar a continuidade das vazões no trecho foram selecionadas as medidas 

de vazão média diária, mensal e anual, de cada ano hidrológico correspondente ao 

período de 1966 a 1979.  

No caso dos valores médios mensais apresentados na tabela 2, identifica-se uma 

falta de continuidade nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quando 

ocorrem as maiores cheias na bacia e, de forma menos expressiva, no mês de março. Nos 

meses de abril a outubro, os dados médios seguem o comportamento esperado, com a 

vazão aumentando proporcionalmente à área de drenagem. 

Quando analisamos os treze anos hidrológicos selecionados (vide tabela 3), 

observamos que o somatório das vazões no ano aponta uma grande falta de continuidade 

na maior parte dos anos. Observa-se também, que a vazão média dos anos hidrológicos 

“normais”, corresponde a cerca de 50% da vazão média dos anos hidrológicos com 

“perda”. De fato os dois anos hidrológicos onde não ocorre perda de água, 70/71 e 71/72, 

estão incluídos entre os três anos mais secos dos treze estudados, não se registrando 

nenhum evento de cheia ao longo desses dois anos, ao contrário do ano hidrológico de 

75/76, que apesar de ser o mais seco dos treze anos estudados, apresenta um forte evento 

de cheia em janeiro de 1976. O ano hidrológico de 68/69 é considerado uma exceção, 

pois vários períodos sem medição de vazão nas três primeiras estações, comprometem os 

resultados. 
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Tabela 2 – Vazões Médias Mensais 

 

 Fertem (1) Andarai (2) Faz. 

Iguaçu (3) 

Itaetê (4) (1) + (2) + 

(3) = (5) 

Perda  

(4) –(5) 

JAN 44,2 30,1 32,1 92,4 106,4 -14,0 

FEV 66,0 40,6 41,5 128,3 148,1 -19,8 

MAR 56,7 36,4 28,7 116,0 121,9 -5,9 

ABR 43,5 31,3 22,4 99,2 97,2 2,0 

MAI 29,0 13,6 8,4 60,2 51,0 9,2 

JUN 28,7 14,1 7,5 60,0 50,2 9,7 

JUL 27,8 15,3 8,6 61,1 51,7 9,4 

AGO 15,6 7,9 4,9 34,8 28,5 6,3 

SET 11,9 6,6 3,1 25,9 21,6 4,3 

OUT 25,9 19,5 12,9 60,6 58,3 2,2 

NOV 48,7 40,0 22,3 99,5 111,0 -11,4 

DEZ 66,5 53,2 39,1 131,1 158,8 -27,7 

MEDIA 38,7 25,7 19,3 80,7 83,7 -3,0 

Negrito  = Perda de água      

 

 

Pelo gráfico da figura 1, observa-se que os somatórios das vazões dos anos 

hidrológicos das estações de Fertem, Porto e Faz. Iguaçu (em azul), apresentam o mesmo 

comportamento temporal e de magnitude das vazões medidas na estação de Itaetê (em 

rosa). Observa-se que a perda de água no ano 75/76 é pouco significativa, cerca de 52 

m³/s/ano ou 0,14 m³/s/dia, contra uma perda média para os treze anos de 7,53 m3/s/dia. 

 

Gráfico 4.1 - Vazão Por Ano Hidrológico 1966 a 1979
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Figura 1 – Gráfico da Vazão por Ano Hidrológico de 1966 a 1979 
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Tabela 3 - Vazão Total Escoada por Ano Hidrológico 

 

 Andarai 

(1) 

Fertem 

(2) 

Faz. 

Iguaçu (3) 

TOTAL  

(1+2+3)=(

5) 

Itatê  

(4) 

Diferença de 

Vazão Escoada 

(4)-(5) 

1966/67 6536,9 8894,8 4344,9 19776,5 18689,4 -1087,2 m³/s 

1967/68 11157,7 17426,2 12423,6 41007,5 34549,4 -6458,1 m³/s 

1968/69+ 18520,0 8482,4 9730,3 36732,7 40201,9 3469,2 m³/s 

1969/70* 14221,2 18577,6 13075,7 45874,6 39263,4 -6611,2 m³/s 

1970/71 5639,5 8626,7 3697,7 17963,9 19115,1 1151,2 m³/s 

1971/72 7427,7 6427,6 3687,4 17542,6 18359,1 816,5 m³/s 

1972/73 6792,9 10821,8 5517,1 23131,8 20730,8 -2401,0 m³/s 

1973/74 9958,3 17941,9 7853,5 35753,7 32329,2 -3424,5 m³/s 

1974/75 10348,8 18587,1 8659,4 37595,3 33206,6 -4388,7 m³/s 

1975/76 4494,9 7369,7 2533,5 14398,1 14346,1 -52,0 m³/s 

1976/77 10179,8 13937,7 8330,0 32447,5 28506,8 -3940,7 m³/s 

1977/78* 15276,4 29427,7 18326,5 63030,7 53375,7 -9655,0 m³/s 

1978/79 11898,2 17473,6 10239,0 39610,8 36460,3 -3150,5 m³/s 

Perda Total em 13 Anos Hidrológicos  -35731,9 m³/s 

Média da Perda de Água por Ano Hidrológico -2748,61 m³/s 

Média da Perda de Água por Dia -7,53  m³/s 

negrito = Perda de água 

*  =  Dados incompletos (estações 5112, 5119 ou 5123) 

+  = Dados incompletos (estações 5112, 5119 ou 5123), por períodos superiores a um mês. 

 

 

Uma vez constatada a falta de continuidade das vazões nos dados mensais e 

anuais, passou-se a uma a abordagem mais detalhada ao se trabalhar com evento a nível 

diário. Foram isolados 154 eventos, sendo 46 de cheia e 108 de seca. Na análise de 

eventos a nível diário, os resultados indicam, que há decréscimo nas vazões do rio 

Paraguaçu, no trecho entre as estações de Fertem, Andaraí e Faz. Iguaçu e a estação de 

Itaetê, na quase totalidade dos eventos de cheias, e acréscimo na quase totalidade dos 

eventos de seca. Verificamos também que 65% dos eventos de cheia, ocorrem entre 

novembro e fevereiro, e 75% dos eventos com perda de água também neste período. Os 

25% restantes ocorreram basicamente nos meses de outubro, março, abril e maio, 

também associados a eventos de cheia.    

Os gráficos das figuras 2, 3 e 4 ilustram exemplos de um evento de seca e dois 

de cheia, de magnitude diferentes (Andaraí, Fertem e Faz. Una em azul e Itaetê em rosa).  

 



 

 

                                                                                                      XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Evento de seca no Rio Paraguaçu – Trecho Andaraí a Itaetê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Evento de cheia no Rio Paraguaçu – Trecho Andaraí a Itaetê 
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Figura 4 Evento de cheia no Rio Paraguaçu – Trecho Andaraí a Itaetê 

 

Hipóteses sobre a não continuidade  

 

Existem algumas causas possíveis para justificar a perda de água, em volumes tão 

significativos, neste trecho do Rio Paraguaçu. Entre elas destacamos as seguintes:  

 

Evaporação e Captação de Água no Trecho Entre Fertem e Itaetê  

Dentro da ótica de verificar a continuidade das vazões entre Fertem e Itaetê outra 

influência a ser analisada é a da evaporação da superfície livre do rio e da captação 

antrópica de água no trecho entre as estações fluviométricas de Utinga, Porto e Faz. 

Iguaçu e a estação de Itaetê.  

A tabela 4, apresenta os dados de evaporação média mensal da estação 

meteorológica de Lençóis, a mais próxima da área de estudo. A Tabela indica que a 

evaporação é mais acentuada nos meses de outubro a março. 

 

Tabela 4 - Evaporação Média Mensal na Estação Meteorológica de Lençóis 

 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

LENÇÓIS 95,6 94,3 94,2 89,9 83,3 78,6 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

79 96 105,9 106,6 90,6 100,2 

 

Entretanto apesar da coincidência temporal entre os períodos de evaporação 

mais acentuada, com os períodos de perdas de água mais significativos, a possibilidade 

da evaporação ser a responsável pelas perdas registradas é remota. O primeiro senão é 
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que em geral o processo de evaporação, apesar de sua grande influência sobre açudes e 

barramentos, é relativamente, pouco significativo sobre a calha dos rios. Somando-se a 

isto, o fato de que nenhum evento de seca registrado no período de outubro a março, ter 

apresentado perda de água, por menor que fosse, e também que o processo de perda é 

muito rápido, observável em prazos de tempo inferiores a três dias. Portanto pode-se, 

praticamente, excluir a evaporação como responsável por perdas tão expressivas. 

Quanto à influência da exploração antrópica dos recursos hídricos, a mesma é 

rapidamente descartada, pois sua influência se mostraria mais significativa em períodos 

de seca, perdendo representatividade nos períodos de cheias mais acentuadas.  

 

Considerações Sobre o Transbordamento no Período de Cheias 

No processo de transbordamento dos rios no período das cheias, as águas podem 

escapar do leito principal, vindo a se acumular em lagoas próximas, em fendas nas 

rochas, armazenada no solo, etc. Quando as águas baixam a água acumulada nesses 

diversos reservatórios fica exposta à evaporação, não mais retornando ao rio. Este padrão 

de comportamento se encaixa com os dados disponíveis. 

Reforçando esta hipótese, a área entre Fertem e Itaetê é caracterizada por um 

antigo relevo cárstico, onde depressões similares a canais, dolinas e sumidouros, foram 

escavados até 100 metros abaixo do nível de base dos rios. Algumas dessas depressões 

foram posteriormente soterradas por sedimentos areno-argilosos, encontrando-se 

parcialmente preenchidas, enquanto outras mais recentes, como o Poço Azul estão livres 

de sedimentação. Estas condições morfológicas favorecem a captura de água do rio 

Paraguaçu, que represada nas depressões, escoaria para zonas mais profundas, ou 

evaporaria não mais retornando ao rio.  

Além disso diversas lagoas temporárias, áreas de inundação e depressões 

parcialmente soterradas, inundáveis no período das cheias, se estendem ao longo do canal 

do rio Paraguaçu, tendo sido mapeadas pelo IBGE na escala 1:100.000. Estas feições se 

tornam mais freqüentes nos trechos onde  a declividade é menos acentuada. Nestas 

condições, pode-se supor que parte da água do rio Paraguaçu, esteja se perdendo por este 

processo, entretanto só observações mais detalhadas poderiam indicar se os volumes 

perdidos desta forma são da magnitude registrada. 

 

Considerações Sobre a Recarga do Aqüífero Entre Fertem e Itaetê  

Outra possibilidade para a “perda” de água detectada, é a recarga das unidades 

aqüíferas. Esta hipótese é reforçada pela geologia da região, visto que no trecho entre 

Fertem e Itaetê, o rio Paraguaçu corre sobre as rochas do Grupo Una, representadas 

predominantemente por carbonatos e  calcários, observe-se que diversos casos de perdas 

de água em rios, estão associados a ambientes cársticos, formados sobre rochas 

carbonáticas e calcárias. Secundariamente ocorrem coberturas arenosas de aluviões e 

coluviões, de coloração branco-amarelada, com uma fração variável de argila e areia mal 

selecionadas, não consolidadas e de espessuras variáveis, formando zonas de topografia 

tabular (CRH, 1993).  
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É possível que o rio Paraguaçu, na época das cheias, esteja perdendo água para o 

aqüífero cárstico representado pelo Grupo Una. Como as rochas deste grupo, além de sua 

natureza predominantemente carbonática/calcária, também apresentam-se intensamente 

fraturadas e/ou recobertas por sedimentos areno/argilosos inconsolidados, a sua 

potencialidade aqüífera é maximizada.  

Adicione-se ainda que diversos condutos subterrâneos de grande porte foram 

mapeados na área e nas suas proximidades, como o Poço Azul, cujo nível da água oscila 

a depender  do período de cheias e de secas do rio Paraguaçu, indicando uma conexão do 

mesmo com o rio, ou o Poço Encantado, a menos de 40 km do Poço Azul, a caverna dos 

Impossíveis além de diversas outras estruturas similares presentes na região.  

Quanto ao volume de água que pode escoar por estas formações cársticas, a 

Gruta da Pratinha  e a Gruta Azul, situadas a cerca de 50 km da área estudada, 

apresentam uma vazão medida de aproximadamente 4 m3/s (Brasil, 1997).  Levando tudo 

isto em conta, a transferência de água do rio para o aqüífero é uma hipótese razoável.  

O fato da perda de água se suceder ano após ano, sem uma indicação de uma 

contribuição significativa do aqüífero para a manutenção das vazões do rio Paraguaçu nos 

períodos de seca, nem indicações de saturação do aqüífero, pode ser explicado pela 

presença de um divisor de águas subterrâneas, neste caso estas águas estariam 

alimentando outras bacias. Outra possível explicação é que o direcionamento das fraturas, 

fendas e estruturas cársticas, não favoreçam o retorno da água ao rio, podendo formar 

fontes ou olhos d’água em outros trechos da bacia do Paraguaçu, ou mesmo retornando 

ao rio principal mais a jusante. No entanto não há nenhum estudo disponível para 

confirmar estas hipóteses. 

A perda expressiva de água no rio Paraguaçu nos eventos de cheia, pode ser 

resultante da combinação das perdas provocadas pela recarga do aqüífero e dos efeitos de 

transbordamento, com uma pequena contribuição da evaporação. 

 

Qualidade das Curvas-chave  

A análise das vazões a nível diário apresentou perda sintomática em eventos de 

cheia e isto levou a análise das curvas-chave dos postos em questão, embora existam 

fortes indícios de intervenções físicas no processo apresentados anteriormente.  

Se a extrapolação das vazões máximas e mínimas estiver excessiva a validade da 

análise das vazões pode estar comprometida. Assim efetuou-se um estudo da qualidade 

das curvas-chave das estações de Fertem, Andaraí, Faz. Iguaçu e Itaetê.  

A análise da qualidade das curvas-chave foi realizada segundo os critérios 

apresentados por Tucci (1993) para avaliação de postos fluviométricos para estudos de 

regionalização hidrológica. As tabelas 5 e 6 apresentam os dados obtidos a partir dos 

resumos de medições de descarga e das séries de dados diários do período correspondente 

aos anos de 1966 a 1979. A tabela 5 mostra as cotas e vazões medidas em campo com às 

observadas e geradas na série diária. A tabela 6 apresenta a extrapolação das curvas 

chaves e nota associada segundo os critérios do método. No caso dos dados de máximos 

o valor é o quociente entre os valores e nas mínimas é a diferença absoluta de cotas (m) e 

vazões (m3/s). 
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Tabela 5 Postos fluviométricos do rio Paraguaçú - avaliação da qualidade das curvas-

chave – 1 

 

  MEDIDA OBSERVADA 

IDENTIFICAÇÃO COTA VAZÃO COTA VAZÃO 

Estação Local Código Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín 

Andaraí R. Paraguaçu 51120000 395 207 57,1 0,541 1000 199 2163,0 0,304 

Fertim R. St Antônio 51190000 224 38 143,0 0,880 612 34 906,0 0,350 

Faz. Iguaçu R. Una 51230000 200 24 66,8 0,304 731 8 559,0 0,020 

Itaeté R. Paraguaçu 51240000 906 378 434,0 3,590 1155 373 970,0 2,560 

 

Tabela 6 Postos fluviométricos do rio Paraguaçú - avaliação da qualidade das curvas-

chave – 2 

 

  EXTRAPOLAÇÃO NOTA 

IDENTIFICAÇÃO COTA VAZÃO COTA VAZÃO 

Estação Local Código Máx Mín Máx Mín Máx Mí

n 

Máx Mín 

Andaraí R. Paraguaçu 51120000 2,5 8 37,9 0,237 D B E - 

Fertim R. St Antônio 51190000 2,7 4 6,3 0,53 D B D - 

Faz. Iguaçu R. Una 51230000 3,7 16 8,4 0,284 D A D - 

Itaeté R. Paraguaçu 51240000 1,3 5 2,2 1,03 C A C - 

 

Observa-se pelas tabelas 5 e 6 que a qualidade das vazões máximas está muito 

ruim, pois o posto Andaraí tem extrapolação inadequada, Fertim e Faz. Iguaçu são 

inaceitável, e somente Itaetê pode ser aceito, ainda que com alto grau de extrapolação. 

Nas cotas mínimas, os postos de Andaraí e Fertim, apesar da extrapolação ser pequena, o 

conceito passou de A para B devido a instabilidade do leito, constatada pela análise 

gráfica das seções transversais. Quando adicionamos os dados das séries disponíveis até 

1995, o cenário não muda. Esta situação é conseqüência da forma restrita de operação dos 

postos, pois as medições abrangeram somente cotas baixas.  

No caso dos rios do Nordeste, com eventos hidrológicos de grande variabilidade 

temporal e espacial, a operação necessita de maior flexibilidade do que nas demais 

regiões do país onde o regime hídrico é mais regular. Além disto, as seções dos postos 

fluviométricos em questão são regularmente transbordadas, dificultando ainda mais as 

medições de vazão.  
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Resultados  

A análise efetuada identificou que a manutenção das vazões efluentes da 

Barragem do Apertado não é problema uma vez que as vazões mínimas não há indícios 

de falta de continuidade. No entanto, novos aproveitamentos hídricos a jusante de 

Andaraí deverão merecer mais estudos pois envolvem as vazões de maior magnitude.  

O trabalho vai ficar suspenso até que dados de vazão mais confiáveis sejam 

obtidos, através de campanhas intensivas de medição para verificar as curvas-chave.  

Durante este período poderão ser desenvolvidos estudos de caracterização do aqüífero 

cárstico da região, um dos menos estudado no mundo segundo o estudo desenvolvido 

pela Embaixada do Brasil nos EUA (Brasil, 1997). 

 

CONCLUSÕES 

O prosseguimento de um estudo simples como o apresentado anteriormente foi 

drasticamente alterado, em função da má qualidade dos dados de vazões. Por isso 

devemos nos questionar: de que servirão nossos maravilhosos modelos se os 

alimentarmos com terríveis dados ? Será que não estaremos inviabilizando a gestão dos 

recursos hídricos com o uso de dados pouco confiáveis ?.  

No caso de outorga, só para exemplificar, podemos estar super ou subestimando 

os valores permitidos, ocasionando prejuízo para os usuários, o meio ambiente e a sócio-

economia de uma bacia hidrográfica. Além disso, ainda no caso de outorga, temos o 

agravante dos dados atualmente disponíveis corresponderem à bacias hidrográficas de 

tamanho geralmente dezena de vezes superiores às áreas das bacias em que são 

solicitadas outorgas, aumentando a incerteza da vazão de referência para o licenciamento 

do uso. 

Estes fatos nos levam a insistir na necessidade de voltar a tratar de uma questão 

básica como a rede de monitoramento com dedicação e responsabilidade. 
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