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RESUMO --- A intermitência nos rios constitui uma peculiaridade dos ambientes semiáridos e 
da caatinga nordestina. Os ecossistemas desse bioma são adaptados a essa condição. O conceito 
de “vazões ecológicas”, na sua essência e operacionalidade, não se adequa plenamente ao caso 
de rios intermitentes. A definição de padrões hidrológicos mais convenientes ambiental e 
ecologicamente, a serem garantidos nas calhas fluviais, devem ser vistos dentro dos limites do 
“possível”, em consonância com a realidade local. Mesmo efêmeros, os escoamentos abastecem 
e recarregam “reservatórios” (solos rasos, aluviões, aquíferos, brejos, lagoas, etc.) que 
desempenham papel fundamental para a latência e persistência da vida. Neste artigo discute-se a 
propriedade de referir-se a “ocorrências hídricas ecológicas”, preferivelmente ao termo “vazões 
ecológicas”, em função das características particulares que ocorrem os fluxos e armazenamentos 
das águas no semiárido. Indicadores hidráulico-hidrológicos para fins de orientar quanto à 
definição das vazões e ocorrências ecológicas são apresentados. Indicadores de ordem ecológica 
e ambiental são apenas esboçados, requerendo complementação. As proposições feitas neste 
artigo poderão auxiliar na discussão e nos primeiros passos a fim de relacionar a hidrologia do 
semiárido com as necessidades dos ecossistemas e da sociedade, visando suprir suas demandas, 
mas mantendo um ambiente ecologicamente saudável para si e as futuras gerações. 

ABSTRACT ---  Streamflow intermittency is an intrinsic characteristic of semiarid 
environments. Ecosystems are adapted to such characteristics. The concept of “instream flows” 
or “ecological flows” cannot be fully applied to intermittent rivers due to its nature and 
operational requirements. Definition of hydrological patterns to be guaranteed in the streams 
must be based on the possibilities provided by that environment. Intermittent streamflows, 
despite flowing part time, provide supply and recharge to “reservoirs” (shallow soils and 
aquifers, alluviums, wetlands and lagoons) which play a fundamental role for life persistency. 
This paper discusses that “ecologic water occurrences” term is preferable to “instream flows” or 
“ecological flows” due to the particular ways that flows and water storage occur in semiarid 
regions. Hydraulic-hydrologic indicators for defining “ecological flows” and “ecologic water 
occurrences” are presented. Initial propositions about ecological indicators are presented, 
however requiring additional developments. The ideas presented in this paper are intended to 
help for the linkage between semiarid hydrology and ecosystem and societal needs, seeking an 
ecologically healthy environment for the future generations.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A consideração das necessidades hidrológicas para fins de preservação de ecossistemas e de 

processos ecológicos e ambientais a eles associados, tem sido preocupação crescente em nosso meio 

(Collischonn et al., 2005; Lima, 2003; MCT, 2003) e, ainda, buscando conciliá-las com outros usos 

(O’Keeffe, 2006; Medeiros et al., 2006).  

A Instrução Normativa nº. 04/2000 do Ministério do Meio Ambiente que aprovou os 

procedimentos de outorga de direitos de uso de água em corpos sob o domínio da União define 

vazão ecológica como "a vazão mínima necessária para garantir a preservação do equilíbrio natural 

e a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos". Percebe-se que existe a idéia de manutenção de 

uma vazão mínima e não de um regime de vazões com uma determinada variação hidrológica. 

As vazões assumidas como “ecológicas” por diversos métodos e procedimentos usuais são 

geralmente definidas como um percentual fixo de uma vazão referencial (Benetti  et al., 2003). No 

caso brasileiro o valor de vazão que é residual a partir do limite destinado ao total para outorgas, 

tem tido a função de atender usos difusos não quantificáveis e a fim de atender funções ambientais. 

Essas vazões, assumidas como “ambientais”, são definidas, então, como um valor mínimo, fixo.  

Verifica-se que as muitas tentativas de estimar vazões mínimas, mesmo aquelas baseadas em 

variáveis diversas, funções descritivas de demandas ambientais e simulações, assumem em 

realidade a constância dos fluxos como suficiente para a “sobrevivência” dos ecossistemas e 

espécies (Luz et al., 2004). Estes autores discutem a incorreção do termo “vazões mínimas”, ou a 

sua limitação, para expressar um regime de vazões que cumpra funções ecológicas e ambientais, 

assim como sinalizado há muito na literatura (Stalnaker, 1990), porém só recentemente 

considerado. Reforçam a necessidade de um paradigma orientador de critérios para a definição de 

vazões ecológicas: que a variabilidade nos processos é fundamental para a viabilização das funções 

ambientais associadas aos rios e seus entornos. Enfatizam também a necessidade de uma métrica 

que descreva tal variabilidade e represente as interrelações entre variáveis ambientais e benefícios 

ecológicos.  

Diante disso faz-se necessário um aprofundamento em estudos de metodologias para adoção 

de vazões ecológicas que considerem a variabilidade dos fluxos, os processos geoquímicos e o 

sincronismo com ciclos de vida de espécies aquáticas e aquático-terrestres, paralelamente ao 

atendimento aos múltiplos usos da água. Essa necessidade é tanto mais evidente quando se trata do 

semiárido, em especial no que se refere aos rios intermitentes. 

A intermitência nos rios constitui uma peculiaridade dos ambientes semiáridos e da caatinga 

nordestina. Os ecossistemas desse bioma são adaptados a essa condição. Ao se analisar as condições 

de qualidade da água, propósito do enquadramento de corpos d´água, deve-se considerar as 

condições possíveis de serem obtidas diante da intermitência e outros aspectos possibilitados na 
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região analisada. Similarmente, a definição de padrões hidrológicos mais convenientes ambiental e 

ecologicamente devem ser vistos dentro dos limites do “possível”, em consonância com a realidade 

local. Certamente que as transformações e intervenções tecnológicas ou de manejo que possam ser 

introduzidas a fim de maximizar benefícios ambientais e ecológicos são, a priori, plenamente 

desejáveis.  

Diante da realidade de intermitência de fluxos nos rios do semiárido, neste artigo propõe-se 

referir-se a “ocorrências hídricas ecológicas”, preferivelmente ao termo “vazões ecológicas”. 

Discussão a respeito desse viés semântico e sua aplicação é realizada adiante. 

 

2 – METODOLOGIAS PARA DETERMINAÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS E 

ECOLÓGICAS EM RIOS 

Para a determinação de vazões mínimas e vazões ecológicas tem sido utilizados métodos 

variados, com classificação em vários grupos, conforme sua natureza e características, o que pode 

ser encontrado em Stalnaker et al. (1995), Tharme (1998 in King & Louw, 1998), Benetti  et al. 

(2003) e PLANO DE BACIA DO RIO SADO (1999), dentre outros. Ressalte-se que todas essas 

metodologias tiveram seu desenvolvimento e aplicação em rios perenes e fundamentam-se em 

indicadores (vazões médias, vazões com certa permanência ou probabilidade, dentre ou outras) que 

pressupõem um fluxo contínuo no tempo. 

Poucas abordagens referentes a rios intermitentes têm sido encontradas na literatura. 

Considerando as regiões semi-áridas do Sul de Portugal, Alves e Bernardo (2000) referem-se a 

estudos específicos desenvolvidos tendo em vista que os métodos tradicionalmente usados para 

cursos de água perenes não se aplicam a rios intermitentes e que possuem grande variabilidade do 

regime hidrológico durante o ano. Os objetivos ambientais, nestes estudos, visam assegurar entre 

outras questões a mimetização do regime hidrológico natural; a manutenção das características 

geomorfológicas do leito, da zona ripária e da vegetação ripícola. Para atender a estes objetivos, a 

metodologia para vazão ecológica proposta utiliza a combinação de vários métodos como os 

hidráulicos e os de classificação de habitats, em cada etapa, para cada objetivo. Wainwright et al. 

(2002) analisa as interações hidrologia-vegetação resultante da descontinuidade dos fluxos com 

impactos.  

A intermitência dos rios associada às condições de armazenamento hídrico no semiárido e a 

importância dessas reservas, mesmo que temporárias, para manter relações ecológicas e a vida 

nessa região têm de ser colocados no centro da análise da preservação e qualificação do 

ecossistema. Nisso incluem-se as necessidades básicas humanas que devem ser supridas, mas 

também as funções ambientais que devem ser garantidas.  
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Resgatando a Instrução Normativa nº. 04/2000 do MMA, anteriormente referida, o que é 

necessário “para garantir a preservação do equilíbrio natural e a sustentabilidade dos ecossistemas 

aquáticos" no semiárido, não pode ser referido como “vazões mínimas”.  O mínimo valor natural 

dessas é nulo. Em muitos cursos d´água as ocorrências de vazões são praticamente instantâneas, 

verdadeiros pulsos de escoamento, mas que cumprem dessa forma o abastecimento e recarga de 

importantes reservas hídricas.  

Tampouco a expressão “vazões ecológicas”, na sua essência e operacionalidade, tem aplicação 

no caso de rios intermitentes. A efemeridade dos escoamentos, muitas vezes nem produzidos em 

quantidade que forme fluxo nas calhas fluviais, abastece e recarrega “reservatórios” (solos rasos, 

aluviões, aquíferos, brejos, lagoas, etc.) que desempenham fundamental para a latência e 

persistência da vida. Tal efemeridade dos fluxos, muitas vezes com duração bastante restrita, não 

propicia sequer boas condições para hidrometria, quanto mais para controle operacional.  

Dessa forma, o foco aqui proposto para o semiárido não se dá sobre o processo de escoamento 

(transporte) das águas, mas no armazenamento a partir daí propiciado. As reservas, sim, podem ser 

monitoradas mais facilmente que os fluxos em superfície. E são dessas reservas, nas suas diversas 

formas de ocorrência, que a maior parte dos processos ambientais e ecológicos dependem. 

 

3 - PARTICULARIDADES E DIVERSIDADE DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO  

Predomina no semiárido brasileiro o ambiente de Caatinga, reconhecido como um bioma 

específico. No entanto, o semiárido, pela sua extensão e diversidade de condições de movimentação 

atmosférica - logo de condições microclimáticas e de tempo, relevo, edáficas, dentre outros fatores, 

abriga ambientes diferenciados em escalas espaciais variáveis.  

São inúmeras as estratégias desenvolvidas por espécies vegetais e animais para se adaptar às 

condições oferecidas por esse ambiente, especialmente com respeito ao estresse hídrico. Muitas 

plantas perdem suas folhas de forma a enfrentar o período mais seco, reduzindo a sua 

evapotranspiração e preservando umidade em seus tecidos, o que é reestabelecido de forma 

extremamente rápida quando as condições de umidade assim o favoreçam. Diversas espécies 

apresentam ciclos de vida anual, adaptando-se à sazonalidade e aos pulsos hídricos. Além disso, na 

caatinga existe uma proporção expressiva de espécies vegetais endêmicas. 

Conforme Leal, Tabarelli e da Silva (2003), a caatinga se constitui num atrativo para pesquisa 

e um desafio para os cientistas brasileiros, pelos fatos: “...a Caatinga é a única grande região 

natural brasileira cujos limites estão inteiramente restritos ao território nacional. ... é 

proporcionalmente a menos estudada entre as regiões naturais brasileiras, com grande parte do 

esforço científico estando concentrado em alguns poucos pontos em torno das principais cidades 

da região. ... é a região natural brasileira menos protegida, pois as unidades de conservação 
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cobrem menos de 2% do seu território. ... continua passando por um extenso processo de alteração 

e deterioração ambiental provocado pelo uso insustentável dos seus recursos naturais, o que está 

levando à rápida perda de espécies únicas, à eliminação de processos ecológicos chave e à 

formação de extensos núcleos de desertificação em vários setores da região.”  

Os mesmos autores afirmam que referir-se à Caatinga, requer deixar de lado preconceitos, 

especialmente aqueles relacionados à pobreza paisagística e à biodiversidade. Embora a 

biodiversidade da fauna e flora de ambientes áridos ou semiáridos seja menor que ambientes de 

florestas tropicais, aqueles apresentam animais e plantas adaptados às suas condições extremas, o 

que reforça as suas taxas de endemismos.  

Constitui-se a Caatinga num bioma singular, com características próprias, relevância 

biológica, com processos, valores e funções ecológicas particulares. Entendê-la e admirá-la fará 

parte de um processo de convivência mais racional com suas condições, além de possibilitar sua 

preservação e potencialização para abrigar a vida de suas próximas gerações. 

 

4 – DIVERSIDADE DOS CORPOS D´ÁGUA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Dentre as regiões semi-áridas do planeta, o semiárido brasileiro é um dos mais úmidos. O 

clima é considerado tropical semi-úmido, entretanto o semiárido não é um espaço homogêneo do 

ponto de vista ambiental. Existem diversos subespaços que compõem um mosaico paisagístico 

bastante diversificado.  

Ao se observarem as áreas serranas presentes, pode-se perceber que aí existe um grau de 

umidade mais elevado, em comparação ao restante do semi-árido, devido à altitude. Essa variável 

topográfica resulta em áreas com uma vegetação diferenciada das demais. São nessas áreas mais 

altas e mais úmidas do semi-árido que surgem muitos dos rios da região. Quando associados a esses 

fatores, as paisagens resultam em um mosaico variado que caracteriza a região.  

A principal característica desses ecossistemas é a heterogeneidade espaço-temporal. Os rios 

do semiárido estão marcados por duas fases, grosseiramente definidas, de perturbação hidrológica 

(a cheia e a seca). Esses dois eventos naturais têm efeitos importantes na variação do substrato dos 

corpos d´água, na concentração de nutrientes, nas comunidades de perifíton, macrófitas aquáticas, 

invertebrados, peixes e população ribeirinha (Maltchik, 1996).  

A diversidade de condições físico-climáticas encontradas no semi-árido e mesmo na caatinga 

que o compõe, produz consequentemente uma diversidade de condições e características dos seus 

corpos d´água. Rios, lagos e lagoas permanentes ou temporárias são observadas. Integradas a esses 

corpos d´água verificam-se zonas de transição com os ambientes essencialmente terrestres, 

propiciando a manutenção da umidade por períodos mais longos, após os períodos chuvosos, o que 

se pode classificar como áreas úmidas. Estas atuam como banco, ou mantenedoras, de várias 
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espécies vegetais e animais que ali persistem até o momento que ocorram condições para sua 

eclosão, germinação e eventuais dispersões. Ambientes como esses são propiciados pela relação que 

mantém com os solos, aluviões e aquíferos rasos, os derradeiros armazenadores de umidade. 

 

       Lagoas, brejos, aluviões, aquíferos, etc. 

 

    Permanentes  com áreas úmidas associadas 

Rios / riachos  Temporários   

    Efêmeros  sem áreas úmidas associadas 

 

Embrejamentos e lagoas isoladas em depressões 

 

Figura 1 – Diversidade de ambientes hídricos e transicionais no semiárido 
 

Os rios permanentes e mesmo os temporários podem apresentar padrões fluviais sazonais 

diferenciados fortemente em função dos regimes pluviométricos que se verificam na região de suas 

bacias de drenagem. 

O esquema da Figura 1 denota, sinteticamente, a diversidade de ambientes hídricos – 

aquáticos ou úmidos – que podem ocorrer no semiárido nordestino brasileiro. Na Figura 2 e na 

Figura 3 fotografias exemplificam essa variabilidade de corpos d´água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Empoçamento na calha principal de um rio intermitente da bacia do rio Salitre – 

BA, após o período de chuva. 

 

Com referência às significantes variablidades na produção de escoamentos em rios 

intermitentes, a complexidade dos fatores intervenientes em cada caso definem padrões e 

magnitudes particulares. A Figura 4, no gráfico à esquerda, mostra os fluviogramas de 5 rios, todos 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 
                                                             



com alguma intermitência ao longo do período exemplificado, porém situadas em localidades 

distintas. As suas vazões médias diárias, para fins de comparação, foram convertidas em vazões 

específicas, assim como foram adimensionalizadas pelas suas médias. Com isso os efeitos de área e 

de escala ficam minimizados, preservando no entanto as magnitudes referentes às condições 

pluviométricas e, obviamente, as particularidades das características das respectivas bacias 

hidrográficas. Verifica-se, ainda assim, a diferença na produção hídrica entre as mesmas, mas onde 

a principal característica se dá no comportamento pulsátil e extremamente variável ao longo dos 

seis meses ilustrados.  

A alta variabilidade é bem caracterizada pelos coeficientes de variação obtidos para as vazões 

médias diárias do período exemplificado (janeiro a junho/1972), situados numa faixa entre 0,697 e 

6,656. Mesmo considerando as duas estações fisicamente mais próximas, 51135000 no Rio Cochó e 

51440000 no Rio Jacuípe, ambas na bacia do Rio Paraguaçu, na Bahia, os coeficientes de variação 

resultaram bastante díspares, respectivamente: 0,697 e 4,772. Isso denota a particularidade de cada 

bacia, e as incertezas diante qualquer tipo de generalização ou regionalização de informações. 

Essas observações reforçam o aspecto da não aplicabilidade dos métodos empregados para 

definição de vazões ecológicas, ou mesmo mínimas, em função da intermitência e do 

comportamento errático observado nos escoamentos. 
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Figura 3 – Exemplos da diversidad

isolada, alimentada por chuvas (Município d

rio (Quixeramobim, Pe); (3) lagoa permanente

Ce). (Fonte: http://www.brimagens.com.br - BRimagens / U. D
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Já os gráficos que mostram a sazonalidade média anual das vazões, à direita na Figura 4, 

demonstra a dependência aos períodos chuvosos, observando-se uma certa antecipação das vazões 

máximas (fevereiro) nos postos em latitudes maiores (posicionados na posição central da Bahia). À 

medida que situam-se mais ao norte, o período de máximas torna-se mais retardado (tendendo a 

abril). 

Os casos dos rios/riachos permanentes na região semiárida são proporcionados pelas 

condições especiais da sua bacia hidrográfica, a montante, as quais garantem uma produção hídrica 

que resulta nas vazões que escoam em áreas pouco produtivas hidricamente. Normalmente tais 

situações são propiciadas, parcial ou totalmente, pelas estruturas hidrogeológicas, sua capacidade de 

armazenamento de água e de restituição destas às calhas fluviais. Noutros casos, áreas de montante 

com maior pluviosidade proporcionam os escoamentos a jusante. 

0

1

2

3

4

5

6

Períodos diários - Jan-Jun / 1972

Va
zõ

es
 m

éd
ia

s 
di

ár
ia

s 
ES

PE
C

ÍF
IC

A
S 

e 
A

D
IM

EN
SI

O
N

A
LI

ZA
D

A
S 37340000

48850000

50150000

51135000

51440000

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses do ano

Va
zõ

es
 m

éd
ia

s 
m

en
sa

is
 (m

3/
s)

37340000

48850000

50150000

51135000

51440000

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses do ano

Va
zõ

es
 m

éd
ia

s 
m

en
sa

is
 E

SP
EC

ÍF
IC

A
S 

(li
tr

os
/s

/k
m

2)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses do ano

Va
zõ

es
 m

éd
ia

s 
m

en
sa

is
 E

SP
EC

ÍF
IC

A
S 

A
D

IM
EN

SI
O

N
A

IS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Especificidades e sazonalidade de cursos d´água intermitentes – Postos fluviométricos: 

37340000 (Rio Piancó, Pb); 48850000 (Rio Pajeú, Pe); 50150000 (Rio Vaza Barris, Ba); 51135000 

(Rio Cochó, Ba); 51440000 (Rio Jacuípe, Ba). 

 

Como exemplo temos os casos do rio São Francisco que no seu sub-médio e baixos trechos 

apresenta vazões permanentes embora suas bacias contribuintes adjacentes sejam intermitentes e de 

baixa produção hídrica. O rio Paraguaçu, na Bahia, nasce e se forma em áreas da Chapada 

Diamantina, cruzando posteriormente extensa área semiárida antes de atingir a zona costeira. Os 

brejos de altitude, em Pernambuco e Paraíba, são formadores de cursos d’água que posteriormente 

atingem áreas de caatinga bastante secas. 
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5 – ELEMENTOS PARA DEFINIÇÃO E CONSIDERAÇÃO DAS  “OCORRÊNCIAS 

ECOLÓGICAS” 

A intermitência nos rios constitui uma característica intrínsica aos ambientes semiáridos e à 

caatinga nordestina. Os ecossistemas adaptados a essa condição reproduzem-se e persistem de 

acordo com os ciclos hidrometeorológicos, enfrentando variações interanuais que oscilam entre 

condições extremas, normalmente apresentadas como catástrofes, isto é, as secas extremas ou os 

casos de enchentes.  

Tanto a análise e metas de qualidade das águas (propósito do Enquadramento de corpos 

d´água) como a definição de padrões hidrológicos mais convenientes ambiental e ecologicamente 

devem considerar as condições possíveis de serem obtidas diante da intermitência e outros aspectos 

possibilitados pela realidade local.  

Por outro lado, transformações e intervenções tecnológicas ou de manejo podem ser 

introduzidas a fim de maximizar benefícios ambientais e ecológicos, o que é, a priori, plenamente 

desejável.  

As experiências internacionais quanto a vazões ecológicas em rios intermitentes são bastante 

restritas. Exemplos encontrados em Portugal (Alves e Bernardo, 2000; PLANO DE BACIA DO 

RIO SADO, 1999) seguem o “paradigma das vazões naturais” (Poff et al., 1997), preconizando que 

a intermitência natural pode ser mantida, consideradas condições passíveis de operação e manejo.  

Outra questão seria se a intermitência “deve” ser mantida, o que requer um conhecimento 

mais aprofundado das relações ecológicas ocorrentes em dada região contendo e sob influência de 

um rio, a fim de ter a medida mais exata da necessidade da intermitência e dos impactos (positivos e 

negativos) de uma perenização de fluxo na calha fluvial. 

Nesta discussão busca-se reforçar a visão sobre a necessidade de se pensar em quanto é 

disponível para usos humanos, além da dessedentação, e após garantido um mínimo essencial de 

águas, com toda a variabilidade que seja, para a finalidade de propiciar a persistência dos 

ecossistemas em níveis satisfatórios. Compreende-se que os ecossistemas oferecem bens e serviços 

ambientais que beneficiam, mesmo indiretamente, os humanos. Abrigo, alimento, medicinais, fonte 

de água e energia para vegetações e animais, dentre outros. Deve-se, assim, ter a medida de tais 

benefícios de maneira a justificar e definir metas de manejo que conciliem usos antrópicos diretos e 

necessidades para os ecossistemas. 

As intervenções humanas em rios do semiárido sempre visaram, essencialmente, maximizar a 

disponibilidade hídrica para usos humanos, incluindo usos agropecuários, valendo-se de açudes. 

Referindo-se ao viés mencionado de se garantir a preservação dos ecossistemas, a ocorrência das 
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águas não necessariamente deve se dar num fluxo contínuo para dar suporte à persistência de  um 

ecossistema naturalmente pulsátil, adaptado às condições alternadas de seca e umidade. A 

regularização de fluxos nas calhas de rios intermitentes, decorrentes do armazenamento de águas 

nos açudes e posterior operação hidráulica para realizar a defluência,  pode ser conveniente para 

benefício de populações ribeirinhas as quais terão acesso mais contínuo às águas. Outros benefícios 

para o ecossistemas locais e regionais poderão advir dessa regularização, o que deve ser avaliado 

por especialistas, mas que ainda não se tem a medida exata e generalizável de sua extensão.  

Diante da característica de intermitência de fluxos nos rios do semiárido, propõe-se a 

referência a “ocorrências hídricas ecológicas”, preferivelmente ao termo “vazões ecológicas”.  Essa 

proposição não é apenas semântica; visa expressar de forma mais adequada à realidade do semiário 

a forma mais corriqueira de armazenamento natural das águas, considerando que os fluxos 

superficiais propriamente ditos são efêmeros. Assim considerar e referir-se, também baseia-se na 

hipótese de que garantir as “ocorrências hídricas”, derivadas de pulsos de vazões, com frequência, 

magnitude, duração, periodicidade anual e tempestividade (timming) adequados são, a priori, tão ou 

mais benéficos que a regularização de vazões sob o ponto de vista da persistência dos ecossistemas 

do semiárido. Como foi dito, sob o ponto de vista de usos humanos talvez a regularização seja 

sempre preferível. Dado esse conflito, caberia se avaliar os compromissos (trade-offs) entre esses 

objetivos que competem entre si.     

Como “ocorrências hídricas”, diferenciando-se da idéia de um fluxo contínuo, entende-se que 

sejam aqueles momentos que talvez nem sequer ocorram fluxos superficiais  na superfície dos 

terrenos (runoff) ou nas calhas fluviais, mas que propiciam, mesmo que temporariamente: 

• aumento da umidade relativa do ar em microescala  

• umedecimento dos solos 

• recarga do lençol freático raso, de aluviões e zonas hiporreicas, de aquíferos 

• fluxos subsuperficiais 

• fluxos difusos e/ou concentrados em superfície 

•  suprimento hídrico a plantas e animais 

• umidade para potencializar processos biológicos diversos (e.g., germinações, eclosão de ovos, 

esporos, e propágulos) 

• umidade para potencializar processos diversos (e.g., decomposição de matéria orgânica e 

umidade para a bioatividade associada à ciclagem de nutrientes) 

Visando a reumidificação e armazenamentos locais, ou seja proporcionar as “ocorrências 

hídricas”, estas podem ser providas em momentos de chuva ou por defluências (descargas) 

programadas a jusante de açudes.  
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O provimento natural, por chuvas, obviamente independe da ação humana para a sua 

ocorrência. No entanto intervenções humanas podem obstacularizar o provimento hídrico a locais 

de importância. Barramentos, diques, canais de desvio, ou abstrações hídricas em demasia (tanto de 

águas superficiais como de poços) podem interceptar e desviar fluxos que resultariam em 

reabastecimento de lagoas (temporárias ou não), recarga a aluviões, a zonas hiporreicas e a 

aquíferos rasos. Assim, a identificação desses locais, seu mapeamento, e a quantificação de sua 

capacidade de armazenamento hídrico são elementos básicos para se planejar quantitativamente os 

montantes de água que seriam requeridos a fim de efetuar reabastecimento e recarga, e partir daí 

estimar a disponibilidade para usos diversos. Estimativas o mais precisas possíveis da 

evapotranspiração também são requeridas, a fim de se contabilizar os volumes totais e efetivos 

necessários para prover tal reabastecimento. 

No caso de açudes, é requerido que os mesmos sejam “operáveis”, seja em termos de 

estruturas hidráulicas, como também de um plano operacional e de pessoal treinado para tal. Ou 

seja, deve haver gerenciamento e manejo desses corpos d´água. As defluências programadas podem 

estar amparadas na reprodução parcial do regime hidrológico do rio e/ou nas necessidades de 

reabastecimento/recarga conforme indicado no parágrafo anterior. 

Metodologias para definição de “regime de vazões ecológicas” não são descartáveis para o 

caso do semiárido. Alguns de seus princípios podem servir de base para a definição de fluxos que, 

se operacionalizáveis, ou geráveis, proverão as “ocorrências hídricas ecológicas”. 

Apresentam-se a seguir indicadores hidráulico-hidrológicos, aplicáveis na definição de regime 

de vazões ecológicas, logo com um foco nos escoamentos da calha fluvial: 

 

Levando em conta o regime hidrológico na calha fluvial: 

o padrão sazonal das vazões: períodos de cheia e de seca; 

o permanência de vazões; 

o permanência de níveis linimétricos; 

o frequência e delimitação de áreas de inundação; 

o magnitude, frequência e duração das cheias e níveis linimétricos; 

o frequência e duração dos períodos de vazão nula; 

o vazões ou volumes nos corpos d´água e sua frequência ao longo dos períodos do ano, visando 

definir a capacidade limite de diluição de efluentes líquidos; 

o análise similar e ligada ao item acima quanto à capacidade de dipersão e transporte; 

o análise similar e ligada aos dois itens anteriores quanto ao potencial de aeração e 

biodegradação (taxa de decaimento) do corpo d´água. 
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Os indicadores hidráulico-hidrológicos a seguir, são aplicáveis na definição de regime de 

ocorrências hídricas ecológicas. Logo o foco se dá sobre os armazenamentos, e não sobre o fluxo na 

calha fluvial: 

 

Levando em conta o reabastecimento/recarga de corpos d´água (latu sensu): 

o identificação de trechos com características especiais: depósitos de aluvião, lagoas 

temporárias, zonas de recarga/infiltração, conexões entre o rio e planícies, áreas úmidas e 

lagoas permanentes e temporárias; 

o volume (cubagem) de áreas de aluvião e sua porosidade: capacidade de armazenamento; 

o volume e profundidades de lagoas, tempo de detenção, áreas de ressurjência e de recarga na 

bacia hidráulica; 

o taxa de infiltração em áreas de recarga, extensão das áreas de recarga, estimativa de recarga; 

o vazões e níveis linimétricos que proporcionem conexão entre o rio e planícies, áreas úmidas e 

lagoas permanentes e temporárias; 

o grau de umidade dos solos em várzeas e outras áreas úmidas. 

 

Ressalte-se que os indicadores apresentados são restritos a aspectos hidráulico-hidrológicos, 

amparando-se a sua aplicação para a definição de ocorrências hídricas ecológicas no pressuposto de 

buscar mimetizar, mesmo que parcialmente, o regime hidrológico natural.  

Aspectos de qualidade das águas e dos solos devem ser incluídos na avaliação junto aos 

indicadores quantitativos.  

Abordagens baseadas somente nos aspectos apresentados não envolvem elementos ecológicos 

propriamente ditos. Estes, por sua vez, deveriam contemplar necessidades para comunidades, 

populações ou espécies da fauna e/ou da flora, necessidades para processos sedimentológicos, 

necessidades para processos de transformação energética, dentre outras. Em algumas das 

metodologias empregadas para definição de vazões mínimas e ecológicas, são utilizadas 

informações e elementos que referem-se a condições dos ecossistemas, comunidades, populações 

ou espécies bioindicadoras (Bovee, 1982). Os princípios e os conceitos dos modelos empregados 

por alguns desses podem ser aplicáveis aos casos do semiárido, muitos no entanto são específicos a 

condições particulares e que não se verificam em nosso ambiente de interesse.  

Possíveis indicadores das condições dos ecossistemas que podem ser considerados 

associadamente com os indicadores hidráulico-hidrológicos e, assim, serem balizadores mais diretos 

de vazões e ocorrências hídricas ecológicas podem referir-se, dentre outros, a: 

• condições para o desenvolvimento de perifíton, macrófitas aquáticas, vegetação marginal e 

ripária 
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• condições para a formação e manutenção de bancos de sementes e propágulos 

• condições para dispersão de sementes 

• condições para proporcionar a reprodução e sobrevivência de peixes, dentre outros 

indicadores da fauna aquática que sejam essenciais na cadeia trófica local e regional. 

Para as condições do semiárido nordestino brasileiro, a definição mais precisa e eficaz de 

indicadores de caráter ecológico, os quais seriam desejáveis de ser sempre contemplados, requer 

ainda estudos e pesquisas intensivas, básicas e aplicadas, interdisciplinares, e em diversas escalas de 

tempo e espaço. No entanto, as proposições feitas neste artigo poderão auxiliar na discussão e nos 

primeiros passos a fim de relacionar o ciclo das águas e as necessidades dos ecossistemas e da 

sociedade, qual deve capacitar-se gerencialmente e para o manejo dos recursos naturais a fim de 

suprir suas demandas, mas, paralelamente, manter um ambiente saudável para si e as futuras 

gerações. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALVES, Maria Helena; BERNARDO, João Manuel. Contribuição para uma metodologia de 
determinação do caudal ecológico em cursos de água temporários. In: CONGRESSO DA ÁGUA, 
5., 2000, Lisboa/ Portugal. 

BENETTI, Antônio D.; LANNA, A. Eduardo; COBALCHINI, Maria Salete. Metodologias para 
Determinação de Vazões Ecológicas em Rios. Revista Brasileira de Recursos Hídricos – RBRH. 
Vol. 8, n° 2. Abr / Jun 2003. 

Bovee, K. D. 1982. A guide to stream habitat analysis using the instream flow incremental 
methodology. Instream Flow Information Paper no. 12. FWS/OBSERVATION 82/26. Washington, 
D.C., USA. 

COLLISCHONN, W. ; AGRA, S. G. ; FREITAS, G. K. ; PRIANTE, G. R. ; TASSI, R.; SOUZA, 
C. F. Em busca do hidrograma ecológico. In: XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2005, 
João Pessoa. Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2005.  

LEAL, Inara R., TABARELLI, M., da SILVA, J. M. C. (org.).  Ecologia e Conservação da 
Caatinga. Editora Universitária da UFPE, Recife. 822p. 2003. 

LIMA, Walter de Paula. Relações Hidrológicas em Matas Ciliares. In: HENRY, Raoul (org). 
Ecótonos nas interfaces dos ecossistemas aquáticos. São Carlos: RiMa, 2003. 349p. 

LUZ, Lafayette D.; Joana A. G. da LUZ; Flávia B. AMORIM; Clélia N.de O. PROENÇA; Aloísio 
PIRES. VAZÕES MÍNIMAS E VAZÕES ECOLÓGICAS – QUAL A NECESSIDADE DE ÁGUA EM 
UM RIO? In: Anais do VII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. ABRH. São Luís, MA. 
2004. 

MALTCHIK, L. Ecologia de Rios Intermitentes Tropicais. In: Pompêo, M. L. M. (Ed.), 
Perspectivas na Limnologia do Brasil, cap. 5. 1996. 

MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia. Influência do pulso das cheias e vazantes na dinâmica 
ecológica de áreas inundáveis. Relatório de resultados, 2003. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 
                                                             



MEDEIROS, Yvonilde D.P.; Lafayette Dantas da LUZ; Flávia Bezerra AMORIN; Maria do 
Socorro GONÇALVES; Magda BERETTA; Vânia Palmeira CAMPOS; Tatiana dos Santos 
CIDREIRA; Alessandra da Silva FARIA.  ALOCAÇÃO DE ÁGUAS EM BACIAS 
HIDROGRÁFICAS – UMA ABORDAGEM AMBIENTAL.  In: Anais do VIII Simpósio de 
Recursos Hídricos do Nordeste. ABRH. Gravatá, PE. 2006. 

O’KEEFFE, Jay. What are environmental flows? Background and rationale. Delft, The Netherlands, 
2006. Disponível em: <ftp://ftp.ihe.nl/Jay/>. Acessado em 17 mai. 2006. 

PLANO DE BACIA DO RIO SADO. Anexo 9: Conservação da Natureza - Parte 2: Caudais 
Ecológicos (Rev. [nº00] – data [26-02-99]). Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território. Portugal. 1999. Disponível em: <http://www.ccdr-
a.gov.pt/app/PBHsado/fase1_anexo_tematico9_parte4_capa.pdf>. Acesso em 29 maio de 2007. 

POFF, N.L.; D. Allan, M.B. Bain; J.R. Karr, K.L. Prestegaard; B.D. Richter; R.E. Sparks; J.C. 
Stromberg. 1997. The Natural Flow Reime. Biosience 47(11):769-784. 

STALNAKER, C.B. 1990. Mininum flow is a myth. Pages 31-33 in Bain, M.B., ed. Ecology and 
Assessment of Warmwater Streams: workshop synopsis. Washington (DC): USFWS. Bilogical 
Report n.90(5). 

STALNAKER, C.B.; Lamb, B.L.; Henriksen, J.; Bovee, K.; Bartholow, J.  1995.  The instream 
flow incremental methodology: a primer for IFIM. Ft. Collins (CO): National Biological Service, 
US Department of the Interior. Biological Report n.29. 

WAINWRIGHT, John; Anthony J. Parsons; William H. Schlesinger; Athol D. Abrahams.  
Hydrology–vegetation interactions in areas of discontinuous flow on a semi-arid bajada, Southern 
New Mexico.  Journal of Arid Environments (2002) 51: 319–338. 2002. 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14 
                                                             


