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RESUMO – A integração dos componentes naturais e antrópicos que condicionam o funcionamento 

e conservação do regime fluvial determinam o nível de vulnerabilidade hídrica da bacia hidrográfica 

e o quanto o quanto garante vazões para o atendimento as demandas. Isto porque as alterações no 

comportamento dos rios provocam diversas consequências aos serviços hídricos, responsáveis por 

atender diversas necessidades da população. A bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá, pertencente a bacia 

do Recôncavo Sul, apresenta grandes demandas e problemas associados à gestão dos seus recursos 

hídricos. Neste contexto, busca-se através do presente trabalho contribuir com um entendimento 

temporal do regime hidrológico na bacia, visando apontar a condição de vulnerabilidade hídrica da 

bacia, de acordo com os principais fatores que modificam seu sistema hídrico e comparar esta 

condição com os serviços hídricos prestados pela bacia. Sendo assim, foram caracterizados 

espacialmente fatores como clima, hidrogeologia, tipos de solos e uso e ocupação dos solos e avaliado 

o regime hidrológico, utilizando a álgebra de mapas. A região do médio Jiquiriçá, apresentou uma 

vulnerabilidade classificada como alta em relação ao escoamento de base. Esta redução pode 

comprometer os serviços hídricos fornecidos pelo rio Jiquiriçá, afetando a disponibilidade de água 

para usos como o abastecimento público, agricultura e comércio. 
 

ABSTRACT– The integration of natural and anthropic components that condition the operation and 

conservation of the river regime determines the level of water vulnerability of the hydrographic basin 

and how much it guarantees flows to meet the demands. This is because changes in the behavior of 

rivers have several consequences for water services, responsible for meeting the different needs of 

the population. The watershed of the Jiquiriçá River, which belongs to the Recôncavo Sul basin, 

presents great demands and problems associated with the management of its water resources. In this 

context, the present work seeks to contribute to a temporal understanding of the hydrological regime 

in the basin, aiming to point out the water vulnerability condition of the basin, according to the main 

factors that modify its water system and to compare this condition with the water services. provided 

by the basin. Thus, factors such as climate, hydrogeology, soil types and land use and occupation 

were spatially characterized and the hydrological regime was evaluated, using map algebra. The 

middle Jiquiriçá region presented a vulnerability classified as high in relation to base flow. This 

reduction can compromise the water services provided by the Jiquiriçá River, affecting the 

availability of water for uses such as public supply, agriculture and commerce. 
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INTRODUÇÃO 

Ao pensar no comportamento dos corpos hídricos é indispensável analisar as interações 

existentes entre rio e bacia hidrográfica. Segundo Tucci (2002), a dinâmica fluvial é consequência da 

associação de fatores de ordem natural como clima, solo, cobertura vegetal, hidrogeologia e 

antrópicos, como o uso e ocupação do solo. A variabilidade hidrológica condicionada pelas alterações 

destas características ou pelo uso intenso da água, modificam o comportamento natural do rio, 

provocando diversas consequências aos serviços hídricos/ecossistêmicos, responsáveis por atender as 

múltiplas demandas da população. 

Considerando a intensa apropriação dos recursos fluviais pelo homem, existe uma crescente 

necessidade de se avaliar e predizer os impactos ecológicos associados ao manejo nas bacias 

hidrográficas e aos corpos de água. Por conta disto, surgiram no século XX estudos sobre Serviços 

Ecossistêmicos, visando a determinação dos diversos serviços prestados direta e indiretamente pela 

natureza ao homem, para que este consiga reconhecer o quanto o meio natural é essencial para a vida 

social e possa encontrar formas de preservá-lo (ANDRADE e ROMEIRO, 2009). 

Relacionados aos Serviços Ecossistêmicos, surgiu o conceito dos serviços hídricos, que se 

refere aos processos hidrológicos e as formas existentes para que os mesmos possam ser mantidos ou 

recuperados através de atividades humanas de proteção e conservação, garantindo a segurança hídrica 

para todos (EMBRAPA, 2017). Sendo assim, identificar metas para manter a biota fluvial e os 

adequados valores sociais e de serviços associados com a exploração dos recursos hídricos são 

eminentemente necessários. Tal necessidade pode ser superada na avaliação conjunta da variabilidade 

hidrológica e da integridade do ecossistema fluvial, onde a conservação das características do regime 

hidrológico, como magnitude, sazonalidade e frequência de eventos específicos são críticas na 

sustentação da biodiversidade e integridade do ecossistema aquático (RICHTER et al., 1997). 

A integração dos componentes que condicionam o funcionamento e conservação do regime 

hidrográfico determinam o nível de vulnerabilidade hídrica da bacia hidrográfica e o quanto garante 

o atendimento das demandas e ocasiona a manutenção das vazões. A compreensão da formação, 

constituição e dinâmica do regime fluvial proporciona aos gestores maior utilização dos recursos 

hídricos, orientando a minimização dos possíveis impactos de atividades antrópicas sobre os sistemas 

fluviais e os ecossistemas a eles associados, assim como uma apropriada avaliação do seu 

funcionamento (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

Neste contexto, está inserida a bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá, apresentando grandes 

demandas e problemas associados à gestão de seus recursos hídricos. É considerada a maior sub-bacia 

pertencente à bacia hidrográfica do Recôncavo Sul, no Estado da Bahia, possuindo grande relevância 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

3 

 
 

para a irrigação e abastecimento humano. Visando contribuir na temática o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a vulnerabilidade hídrica da bacia hidrográfica da bacia do rio Jiquiriçá como 

subsídio para promoção dos serviços hídricos prestados pelo rio. 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Rio Jiquiriçá, tem área de aproximadamente 6.900 km², equivalente a 

39,6% da área total da bacia hidrográfica do Recôncavo Sul (Batista, 2003). Trata-se de uma bacia 

intensamente antropizada, abrangendo 28 municípios, total ou parcialmente, com uma população total 

de 364.334 habitantes, residente na área de domínio da bacia, o que representa uma densidade 

demográfica da ordem de 31,81 hab/km² (IBGE, 2000). A sub-bacia do rio Jiquiriçá é marcada pela 

diversidade climática. Sua área de drenagem está inserida em três zonas climáticas, sendo elas: Zona 

Tropical, Zona Subtropical e Zona Seca (Figura 1). 

Figura 1: Classificação climática por Koppen para a bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá 

 

Na bacia do rio Jiquiriçá prevalecem 3 (três) domínios (Figura 2), são eles: domínio das bacias 

sedimentares, domínio das coberturas detríticas e domínio de embasamento cristalino. Emrelação ao 

tipo de solo são encontrados nove tipos segundo a EMBRAPA (2015). Entretanto, os solos que 

prevalecem na maior parte da região são os Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico. Porém, o tipo de solo que 

apresenta maior predominância é o Latossolo Vermelho-Amarelo, aproximadamente 75% da bacia 

(Figura 3).  

Com relação ao uso e ocupação do solo foram identificadas as seguintes classes de uso: 

Agricultura/Pecuária, Brejo, Caatinga, Cursos D’água, Floresta Estacional, Floresta Primária, 

Floresta Secundária, Lago/açudes/represas, Mangue, Restinga e Área Urbana (Figura 4). 

Figura 2: Classificação hidrogeológica da bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá. 
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Fonte: Próprio autor. 

Figura 3- Classificação pedológica da bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá. 

 
Fonte: Próprio autor. 

Figura 4- Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Jiquiriçá. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliação do regime hidrológico optou-se por utilizar a estação 51685000 (Jiquiriçá), que 

não apresentava falhas em seus dados, possibilitando divisão da série de dados em dois períodos: 

antigo e atual. Para o estudo da precipitação, foram utilizados os dados do posto pluviométrico de 

Santa Inês (código 01339041), por apresentar o mesmo período de dados da Estação de Jiquiriçá 

(51685000) e uma correlação de aproximadamente 60% com os dados de vazão. Para o estudo da 

caracterização das alterações hidrológicas existentes na bacia utilizou-se do software IHA versão 

7.1(Indicators of Hidrologic Alteration) elaborados por Richter et al. (1996). 

A vulnerabilidade hídrica foi definida a partir da análise de características físicas, como 

condições climáticas, hidrogeologia, os tipos de solos e seus usos, que interferem de alguma forma 

nos escoamentos de base. Esses elementos foram escolhidos de acordo com estudos elaborados por 

Crepani et al (2001) para a determinação da vulnerabilidade hídrica. Para cada característica citada, 

foram atribuídos pesos em relação ao nível de relevância quanto a vulnerabilidade hídrica do rio em 

estudo. Os pesos e a escala foram fundamentados de acordo com a metodologia desenvolvida por 

Crepani et al., (2001). Em função das variáveis estudadas, determinou-se o grau de vulnerabilidade 

hídrica da bacia do rio Jiquiriçá. A metodologia desenvolvida compreendeu o fluxograma apresentado 

na Figura 5. 

Figura 5: Etapas metodológicas 
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No Quadro 1 estão apresentados todas os temas analisados, bem como suas escalas de 

vulnerabilidade hídrica. O grau de vulnerabilidade foi resultante da média aritmética dos pesos 

individuais de cada tema, obtidos após aplicação da metodologia aos temas. Em vista disso, os graus 

de vulnerabilidade variam de muito alto a muito baixo, sendo representada pelas suas respectivas 

escalas numéricas e de cores, como mostra o Quadro 2. 

Quadro 1- Escala de vulnerabilidade hídrica em relação aos temas analisados 

CLASSES DE CLIMA 
ESCALA DE VULNERA-

BILIDADE HÍDRICA 
ESCALA DE CORES 

Seca semiárida e Tropical com inverno seco. 5,0  

 Tropical úmido, Tropical de monções, Tropical 

com verão seco 
3,0 

 

Subtropical úmido com verão quente, Subtropical 

úmido com verão temperado. 
1,0 

 

TIPOS DE SOLOS 
ESCALA DE VULNERA-

BILIDADE HÍDRICA 
ESCALA DE CORES 

Cambissolo Háplico, Neossolo Quartzarênico, 

Neossolos Litólicos,  
5,0 

 

 Argilossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e 

Argilossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, 

Espodossolo Hidromórfico, Planossolos Háplico  

3,0 

 

Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo,  1,0  

TIPOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
ESCALA DE VULNERA-

BILIDADE HÍDRICA 
ESCALA DE CORES 

Agricultura/Pecuária, Caatinga, Área urbana, 5,0  

Floresta Secundária, Floresta Estacional 3,0  

Brejo, Curso D’água, Lago, Açude, Represa, 

Mangue, Floresta Primária, Restinga 
1,0 

 

Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001) e Alvares et al. (2013). 

Quadro 1- Grau de Vulnerabilidade hídrica da bacia. 

GRAU DE VULNERABILIDADE 
ESCALA DE VULNERA-

BILIDADE HÍDRICA 
ESCALA DE CORES 

Muito Alto 5,0  

 Alto  4,0  

Moderada  3,0  

Baixa 2,0  

Muito baixa 1,0  

Fonte: Adaptado de Crepani et al., 2001. 

Após aplicação da álgebra de mapas, foi obtido o mapa final que revela a condição de 

vulnerabilidade hídrica da bacia. Atrelado a vulnerabilidade, avaliou-se quais impactos essa condição 

provocaria aos serviços hídricos fornecidos pelo rio e a partir da caracterização dos componentes do 

escoamento fluvial, realizada com o auxílio do IHA, e alterações hidrológicas identificadas no rio 

Jiquiriçá, constatou-se as potenciais perdas de serviços hídricos prestados pelo rio, de acordo com 

informações contidas na literatura. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A comparação realizada entre as vazões do período antigo (1955 a 1999) e período atual (2000 

a 2019) mostram redução das vazões médias mensais, acompanhado por redução na chuva conforme 
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Figura 6. Entre os anos de 1955 a 1999 ocorreram três grandes inundações na bacia, e entre as mesmas 

destaca-se a de ocorrência registrada ano de 1963 que apresenta magnitude de 550 (m³/s), maior cheia 

identificada em todo período.   As vazões mínimas e máximas de 7 dias também apresentam redução. 

Figura 6 - Precipitações e vazões mensais em relação a todo o período utilizado 

 

Ao analisar a curva de permanência apresentada na Figura 7 que caracteriza a frequência da oferta 

das vazões e permite avaliar a disponibilidade hídrica, observa-se a modificação da curva para os dois 

períodos, onde é expressiva a redução das magnitudes das vazões no período atual (2000 a 2019). 

Figura 7 - Curva de permanência de todo o período estudado (1955 a 2019). 

 

Fonte: Próprio autor (Dados: Hidroweb, 2019) 

Em relação as vazões Q5 e Q90, que representam respectivamente 5% e 90% da ocorrência de 

determinadas vazões na estação fluviométrica, foram obtidos os valores expressos na Tabela 1. 

Tabela 1- Vazões Q90 e Q5 da estação 51685000 (Jiquiriça) para os dois períodos estudados. 

 Período Antigo (1955 a 1999) Período Atual (2000 a 2019) 

Q5 (m³/s) 41,938 22,872 

Q90 (m³/s) 4,021 1,638 
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Fonte: Próprio autor (Dados: Hidroweb, 2019). 

Comparando-se a permanência nos dois períodos estabelecidos, observa-se que a vazão Q5 

apresentou uma variação de aproximadamente 55% se comparado com a Q5 referente ao período 

atual. A mesma análise para a Q90 resultou em uma variação de aproximadamente 41%.  

A representação conjunta dos temas avaliados encontra-se explicita na Figura 8, apresentando 

quais aspectos condicionaram diretamente o comportamento da bacia quanto a fragilidade hídrica, ou 

seja, quais elementos interferem na alimentação do escoamento de base da bacia. 

Figura 8- Fatores que condicionam a vulnerabilidade hídrica na bacia do rio Jiquiriçá 

  

Fonte: Próprio autor. 

Mediante realização da álgebra de mapas, elaborada no software ArcGIS, efetuou-se a 

construção do mapa final (Figura 9), que traduz o grau de vulnerabilidade hídrica na bacia do rio 

Jiquiriçá relacionada com os aspectos analisados anteriormente.   

O mapa evidencia as áreas relacionadas a menor ou maior vulnerabilidade hídrica. Sobe efeito, 

observa-se que o grau de vulnerabilidade varia entre alta, moderada e baixa na maior parte da bacia. 

Na região norte, mais precisamente nas cidades de Itatim, Iaçu e Nova Itarana, o nível de fragilidade 

é o mais preocupante, já que se caracteriza como muito alto. O elevado grau de vulnerabilidade pode 

estar acarretando problemas relacionados com a manutenção dos serviços hídricos nesta área da bacia, 

fazendo com que serviços, como o suprimento de água para diversos usos, seja prejudicado.  

Analisando a região do alto Jiquiriçá, percebe-se que a situação apresenta significativa melhora, 

demostrando uma vulnerabilidade que varia de muito baixa a moderada. Esta região é considerada de 

elevada importância para o rio principal. Portanto, para garantir a segurança dos serviços hídricos 

fornecidos pelo rio é indispensável proteger esta área da bacia.   
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Figura 9- Mapa resultante da interação dos fatores que condicionam a vulnerabilidade hídrica na bacia do rio 

Jiquriçá. 

  

Fonte: Próprio autor. 

Em relação ao médio Jiquiriçá, região em que está localizada a estação fluviométrica, utilizada 

nas análises das alterações hidrológicas, é possível identificar alta vulnerabilidade num contexto que 

foi identificada uma diminuição das vazões mínimas que representa o escoamento de base. A 

sazonalidade do rio não apresentou alterações, o que auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental. 

CONCLUSÕES 

A análise realizada possibilitou identificar que a climatologia e os tipos de domínios 

hidrológicos presentes na bacia induziram o grau de vulnerabilidade hídrica. As classes de climas 

identificadas apresentam em sua maior parte irregularidade em relação a distribuição de chuvas e 

precipitação anual baixa, gerando maior vulnerabilidade hídrica. A correlação entre a vazão e a chuva 

confirmam essa análise e a redução da disponibilidade hídrica no período atual. A diminuição na 

frequência dos picos de vazões altas tem como potenciais interferência a redução de ambiente 

propício para desova e da conectividade transversal, dificuldade de definição da forma do canal, 

transporte de matéria, geração de espaço heterogêneo e produção de manchas de ecossistemas. Já a 

redução nos valores das vazões mínimas identificada tem como potencial impacto a dificuldade de 

manter os atendimentos as demandas consuntivas, a conectividade longitudinal, avanço de espécies 

não nativas. 
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Uma vez que os serviços ambientais hídricos são vistos como uma parcela dos serviços 

ecossistêmicos referentes aos processos hidrológicos, de forma que podem ser mantidos ou ser 

recuperados por comportamentos humanos de proteção e conservação desses processos, a análise das 

áreas com alta vulnerabilidade aliada a conhecimento das alterações hidrológicas pode ser usada 

como base para definição de ações que promovam a prestação dos serviços hídricos pelo rio, 

recuperando as áreas degradadas, por exemplo, por meio do uso do solo de forma sustentável. 
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