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RESUMO: A disponibilidade hídrica é um estudo indispensável para utilização racional e 

conservação dos recursos hídricos, principalmente em uma região onde a mesma é extremamente 

baixa. A pesquisa tem como objetivo avaliar os índices hídricos na Barragem Boqueirão, localizada 

no município de Afonso Bezerra-RN, dividida em três etapas: Revisão sistemática de literatura; coleta 

de dados, analises dos dados coletados. A pesquisa visa ter subsídios para propor ações para outros 

reservatórios no estado, fornecer dados para o uso racional das águas naquela região,  propor 

alternativas que aumentem o nível da água, contribuir para a produção de conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico com base nas pesquisas realizadas na Bacia Piranhas-Assu, produzir de 

relatório do impacto das finalidades dos usos das bacias hidrográficas sobre a disponibilidade hídrica 

superficial. O estudo permitirá identificar quantitativamente as demandas da Barragem Boqueirão e 

utilizar as ações do instituto e posteriormente replicar as ações da pesquisa para outros reservatórios. 

A pesquisa ainda possibilitará melhorias na utilização de recursos hídricos, e assim os pescadores da 

região serão contemplados com alternativas sustentáveis, que aumentem a disponibilidade de água da 

barragem. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão de perdas de água no abastecimento tem sido foco de ampla discussão no meio 

técnico, em virtude dos altos índices praticados por várias empresas concessionárias da água e que 

devem ser tratadas e gerenciadas com medidas preventivas melhorando os procedimentos de 

manutenção e operação das redes de distribuição Morais et al. (2010). Esta afirmativa enaltece a 

necessidade de alternativas sustentáveis para utilização dos recursos hídricos, sempre com foco nos 

princípios da sustentabilidade: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

ambiental, já que futuras gerações precisam usufruir desta riqueza natural. 

A variabilidade temporal e espacial dos recursos hídricos somada ao crescimento 

populacional, ao desenvolvimento econômico, às alterações não planejadas do uso da terra e à 

degradação ambiental têm pressionado a disponibilidade hídrica quali-quantitativa em bacias 

hidrográficas Fu et al. (2017). Dados da Agência Nacional das Águas têm mostrado que a soma das 

retiradas de água no Brasil aumentará em 30%, até 2030, caso medidas não sejam tomadas Ana 

(2017). 

Visando a simplificação para uma melhor compreensão dos dados hidrológicos da Barragem 

Boqueirão localizada no município de Afonso Bezerra - RN, integrante da bacia hidrográfica do rio 

Piancó-Piranhas-Assu, este projeto procura este projeto procura representar o resultado de séries 

máximas e mínimas de vazão por meio de gráficos e quadros, os estudos serão fundamentados em 

dados hidrológicos existentes na base de dados Hidroweb, da ANA, que armazena as séries históricas 

observadas pelas diversas instituições federais e estaduais que fazem o monitoramento hidrológico 

no território brasileiro, e obtidos também pela EMPARN e pela SEMARH, no Rio Grande do Norte, 

com a finalidade de melhor compreender os conflitos existentes pelo uso da água e consequentemente 

se poder chegar às soluções mais eficientes e de maneira mais rápida, e desta forma traçar alternativas 

sustentáveis que beneficie a população desta região, tendo em vista que uma grande parte da 

população sobrevive da atividade da pesca. Desta maneira serão avaliados os períodos de seca 

hidrológica, e anos com níveis hídricos ideais para um bom desenvolvimento da atividade. 

A dinâmica da barragem, no que se refere a seu desenvolvimento de vazões, poderá ser 

observada de maneira simples e clara onde se terá uma noção dos volumes excedentes e deficitários 

associadas a um determinado ponto da bacia hidrográfica com a finalidade de se poderem avaliar os 

volumes e regimes de fluxos existentes, e assim determinar a vazão remanescente, e definir um valor 

mínimo necessário a ser mantido na barragem para manter suas funções durante a estiagem. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No Brasil a Agência Nacional de Águas (ANA) disciplina a implementação, a 

operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de gestão criados pela Política Nacional 

de Recursos Hídricos.  

Para a ANA realizar seu trabalho é necessário um diagnóstico da relação entre a 

disponibilidade e a demanda hídrica requer: geração de informações hidrológicas consistentes e sua 

análise, levantamento de dados sobre as demandas hídricas consuntivas existentes e sua análise, para 

subsidiar estratégias de alocação racional de água para os diferentes usuários Adgolign e Rao, (2014).  

Já no Rio Grande do Norte o órgão que disciplina a operacionalização e controle dos 

instrumentos e gestão é o Instituto de Controle e Gestão do Rio Grande do Norte. O estado possui um 

Plano Estadual de Recursos Hídricos que orienta as ações futuras com relação às necessidades atuais 

e demandas futuras. 
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A utilização racional e a conservação dos recursos hídricos têm elevado impacto sobre o 

desenvolvimento sustentável das nações. Neste sentido a conjuntura é uma referência para o 

acompanhamento sistemático da situação dos recursos hídricos no país, através de um conjunto de 

indicadores e estatísticas sobre a água, seus usos e sua gestão Ana (2019). Essa  conjuntura  tem  

atraído  a  atenção  global,  demandando  ações  para garantia da disponibilidade e gestão sustentável 

da água Gain e Giupponi (2015). 

Segundo Almeida et al. (2006) para auxiliar no gerenciamento desse recurso e o uso racional 

da água pode ser realizado a partir de três frentes: I. Gerenciamento da oferta: corresponde ao uso 

eficiente dos investimentos e sistemas de distribuição e o uso de técnicas de exploração eficientes; II. 

Gerenciamento da demanda: uso racional por parte dos usuários e III. Controle integrado de perdas: 

combate e redução das perdas de água. 

A vazão de referência é dividida grosseiramente em duas porções. Uma delas é a vazão 

outorgável, a que pode ser distribuída, a outra é considerada a vazão indisponível, ou não-outorgável. 

Essa vazão indisponível pode ser definida como vazão ecológica, a que deve permanecer no curso 

d’água para garantir a existência do ecossistema aquático. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada na Barragem Boqueirão de Angicos, localizada no município de 

Afonso Bezerra, na bacia hidrográfica Piranhas-Assu, a barragem possui uma área de 328,33 há e 

capacidade máxima de 16.018.307,77 m³ (SEMARH, 2009). Em relação à natureza deste estudo, 

considera-se um estudo de caso, com pesquisa aplicada, pois, busca promover conhecimento com 

finalidade de aplicar à prática e direcionando à solução de problemas específicos Silva e Menezes 

(2005). Quanto à abordagem, caracteriza-se como quantitativa, em virtude das análises numéricas 

sobre os indicadores estudados Richardson (2008). 

A pesquisa e sua abordagem metodológica estão divididas em três etapas: Revisão sistemática 

de literatura; coleta de dados, analises dos dados coletados. 

Para fazer a gestão da água de um rio, a vazão que ele transporta é considerada como composta 

de duas partes: a vazão de referência e a vazão excedente. Como a vazão excedente é aleatória no 

tempo, os usos da água dependem da vazão de referência, que é a vazão firme. Portanto, todo o cálculo 

do balanço é feito a partir da vazão de referência. Como a saúde de um rio depende da água que nele 

escoa, nem toda a água disponível pode ser captada e utilizada. Portanto, a vazão de referência é 

dividida grosseiramente em duas porções. Uma delas é a vazão outorgável, a que pode ser distribuída, 

a outra é considerada a vazão indisponível, ou não-outorgável.  

Inicialmente será realizado um levantamento de informações técnicas e dados 

disponibilizados nos sites da ANA e SEMARH, em seguida será realizado uma análise dos dados 

coletados para tentar compreender a situação hídrica da barragem, e assim poder sugerir medidas que 

promovam o aumento da disponibilidade hídrica, através do balanço entre a disponibilidade e a 

demanda. Neste momento também será realizado um levantamento da quantidade de outorgas, 

identificação dos pescadores e suas demandas, e assim poder compreender a necessidade hídrica da 

barragem. Os dados coletados servirão como base para pescadores que dependem da disponibilidade 

hídrica daquela bacia hidrográfica. 

Posteriormente será realizada uma visita técnica aos pescadores da região que realizam a 

atividade da pesca naquele ponto da bacia hidrográfica, a visita tem como objetivo observar os 

pescadores in loco, e assim identificar as necessidades dos mesmos, observar se o equipamento 
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utilizado condiz com a quantidade de água liberado na outorga. Através de uma entrevista será 

identificado a demanda real daqueles pescadores. 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

Ter subsídios para propor ações para outros reservatórios no estado, com base na experiência 

na Barragem Boqueirão, já que ao término do projeto termos informações e dados concretos sobre 

este reservatório.  

Os pescadores daquela região serão beneficiados com dados sobre o nível de água, assim como 

alternativas que evitem a escassez da mesma, já que os mesmos dependem do nível da água para 

poderem trabalhar, e a região é bastante propícia a redução do nível de água, em virtude de seus 

baixos índices pluviométricos. E assim possibilitar melhorias na qualidade de vida destes pescadores. 

Propor alternativas que aumentem o nível da água. 

Contribuir para a produção de conhecimento e desenvolvimento tecnológico com base nas 

pesquisas realizadas na Bacia Piranhas-Assu. 

Produção de relatório do impacto das finalidades dos usos das bacias hidrográficas sobre a 

disponibilidade hídrica superficial. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitirá identificar quantitativamente as demandas da Barragem Boqueirão e utilizar 

as ações do instituto e posteriormente replicar as ações da pesquisa para outros reservatórios. A 

pesquisa ainda possibilitará melhorias na utilização de recursos hídricos, e assim os pescadores da 

região serão contemplados com alternativas sustentáveis, que aumentem a disponibilidade de água da 

barragem. 
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