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RESUMO – A consideração da sazonalidade dos rios situados em região semiárida para aplicação 

do instrumento de outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos constitui-se num campo de 

investigação de relevância. Em virtude disso a pesquisa objetivou analisar a influência da utilização 

de vazões de referência sazonais na aplicação da outorga em cursos d’água localizados em região 

semiárida. Para o desenvolvimento do estudo selecionou-se a bacia hidrográfica do rio Salitre no 

Estado da Bahia e o posto fluviométrico de Abreus (código: 47900000). De forma preliminar os 

dados fluviométricos foram analisados estatisticamente e posteriormente utilizando-se o método da 

curva de permanência obtiveram-se as vazões Q90% de permanência anual, mensais e dos períodos 

secos e úmidos. As vazões outorgáveis foram calculadas considerando-se a parcela outorgável 

adotada no estado como 80% da vazão Q90%,  e posteriormente realizada a comparação relativa entre 

as mesmas e com a demanda hídrica da bacia. Os resultados apresentados demonstram que a 

consideração da sazonalidade das vazões mínimas numa bacia semiárida, para fins de outorga pode 

ser considerável para a definição da vazão de referência mais adequada devendo-se adotar 

preferencialmente um caráter mais restritivo, em virtude da baixa qualidade dos dados 

fluviométricos nessas regiões. 

 

ABSTRACT– The consideration of the seasonality of the rivers located in the semi-arid region for 

the application of the instrument granting rights of use of water resources constitutes a field of 

investigation of relevance. As a result of this the research aimed to analyze the influence of the use 

of seasonal reference flows in the application of the granting in watercourses located in semi - arid 

region. The hydrographic basin of the Salitre river in the State of Bahia and the fluviometric station 

of Abreus (code: 47900000) were selected for the development of the study. The fluviometric data 

were analyzed statistically and afterwards using the permanence curve method, the Q90% annual, 

monthly and dry and wet periods were obtained. The allowable flows were calculated considering 

the 80% of the Q90% flow rate and the relative comparison between them and the water demand of 

the basin. The results show that the consideration of the seasonality of the minimum flows in a 

semi-arid basin for granting purposes may be considerable for the definition of the most adequate 

reference flow, preferentially having a more restrictive character due to the low quality of 

fluviometric data in these regions. 

 

 

Palavras-Chave – Sazonalidade. Outorga dos direitos de uso de água. Curva de permanência 

sazonal.  

                                                        
1) Discente no Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento (MAASA), Universidade Federal da Bahia. Endereço: Escola Politécnica da 

UFBA. Rua Aristides Novis, 02, 4º andar, Federação, Salvador-BA. E-mail: udson.renan14@gmail.com.  

2) Professor Visitante no Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Hídricos do Centro Universitário Internacional (UNINTER), Curitiba-

PR. E-mail:  cassio.michelon@gmail.com 

javascript:abrirEstacao(47900000)


      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

2 

1 - INTRODUÇÃO  

 

Historicamente os órgãos ambientais brasileiros consideram em estudos de disponibilidade 

hídrica a utilização de vazões de referência mínimas e anuais obtidas a partir de séries hidrológicas, 

desconsiderando em muitos casos a influência da sazonalidade. Estudos científicos tem indicado 

que a consideração da sazonalidade das vazões mínimas otimiza a utilização dos recursos hídricos, 

pois ao considerar as variações mensais, quadrimestrais, semestrais ou os períodos estacionais, 

ocorre maior flexibilidade para o atendimento dos usos múltiplos das águas numa bacia (CRUZ e 

TUCCI, 2008; OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2015). Esse aspecto torna-se muito mais 

relevante em regiões semiáridas nas quais os cursos d’água são predominantemente intermitentes e 

efêmeros onde proposições alternativas de gestão das águas fazem-se  necessárias. Ressalta-se que o 

modelo usual de concessão de outorga adotado pela Agência Nacional das Águas (ANA) e em 

órgãos ambientais estaduais como nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, dentre 

outros, consideram a vazão mínima anual, sendo que esta é mais restritiva e nula, quando adotada 

como critério em regiões semiáridas (SILVA, 2016). 

ANA (2016) destaca que nas regiões semiáridas é usual garantir-se a oferta contínua de água 

com o uso de açudes/reservatórios, em virtude de nos períodos de estiagem os rios registrarem 

vazões bem  abaixo da vazão média ou com ausência de água. Contudo, deve-se registrar que a 

construção de açudes/barramentos podem não atender à sua finalidade de reservação em virtude da 

falta de critério hidrológico no dimensionamento funcionando nestes casos como evaporímetros 

(REBOUÇAS, 1997). Em virtude da limitação mencionada anteriormente quanto a implantação de 

barragens em região semiárida,  nota-se que obras hídricas de tal porte já são menos atrativas em 

comparação com a proposição de alternativas de gestão das águas nestas regiões. 

Diante desta problemática a pesquisa propõe-se analisar a influência da utilização de vazões 

de referência sazonais na aplicação da outorga dos direitos de uso de águas superficiais em cursos 

d’água localizados em região semiárida visando a otimização no uso dos recursos hídricos em 

regiões com baixa disponibilidade hídrica. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - Área de estudo  

Para a análise da questão apresentada selecionou-se a bacia hidrográfica do rio Salitre (BHS), 

localizada no Estado da Bahia e que constitui-se como um dos afluentes da bacia hidrográfica do rio 
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São Francisco (Figura 1). A seleção da área de estudo justifica-se por estar localizada numa região 

semiárida com histórico de conflitos pelo uso da água e com limitada disponibilidade de água 

superficial. A BHS possui área de contribuição igual a 14.196 km
2
, com precipitação média entorno 

de 400 mm/ano, com rios intermitentes e em sua maioria efêmeros, devido a geologia cárstica 

predominante na maior parcela da área da bacia (INEMA, 2017). Registra-se escoamento 

superficial perene somente na região do Baixo Salitre, a partir da estação fluviométrica de Abreus, 

sendo o principal contribuinte o rio Pacuí (Figura 2); o curso d’água principal (rio Salitre) à 

montante da estação é efêmero. 

 

 

Figura 1 – Delimitação da bacia do rio Salitre com 

estações hidroclimatológicas 
Fonte: Adaptado INEMA (2017) 

Figura 2 – Delimitação da bacia do rio Salitre com 

estações hidroclimatológicas 
Fonte: Adaptado INEMA (2017) 

 

2.2 - Dados disponíveis 

Quanto à rede de dados fluviométricos existentes na BHS foram identificados no sistema 

Hidroweb da ANA 3 estações situadas na região do Baixo Salitre: Junco (Código: 

47961000/47960000), Abreus (Código: 47900000) e Juazeiro (Código: 47970000). Dentre os 

postos identificados, somente o posto Abreus (código: 47900000, Latitude: -10,0103 e Longitude: -

40,6953) encontra-se operante e possui dados de vazões diárias, com série histórica compreendida 

entre 08/1984 a 05/2017, e que foram utilizadas para o desenvolvimento do estudo. As estações 
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pluviométricas localizadas na área de abrangência e utilizadas no estudo estão apresentadas na 

tabela 1, duas situadas no leito do rio Salitre e na localidade de Lajes dos Negros, marginal ao rio 

Pacuí. 

Tabela 1 – Postos pluviométricos na região de abrangência do estudo 

Código ANA Nome Latitude Longitude 
Série histórica 

Início Fim 

1040001 Abreus -10,01 -40,691 1964 2000 

1040028 Abreus (ANA) -10,1 -40,683 2002 2015 

1040036 Lajes (ANA) -10,185 -40,959 2004 2015 

 

2.3 - Delimitação de períodos sazonais 

A delimitação sazonal considerou a variação mensal, e a definição de períodos secos e úmidos. A 

partir das precipitações médias mensais definiu-se como período seco aquele no qual estavam 

compreendidos os meses com média inferior à média mensal anual do período. Já o  período úmido 

foi considerado como aquele com meses com média superior. 

 

2.4 - Estimativa das vazões mínimas sazonais e anual a partir de curva de permanência 

A disponibilidade hídrica pode ser avaliada a partir da frequência das vazões diárias partindo 

de uma análise de frequências, nos quais as curvas de permanência expressam a quantidade de 

tempo que uma determinada vazão é excedida (DAVIE, 2008, p. 106). De acordo com Cruz e Tucci 

(2008) a função empírica mais utilizada para a determinação da curva de permanência é a equação 

de Weibull, apresentada na equação 1: 

1
)(




N

n
xF                 (1) 

No caso, aplica-se a equação aos dados de vazões de uma série hidrológica organizados em 

ordem decrescente, onde “n” refere-se a posição individual de um dado de vazão, e N é o número 

total de dados de vazão da série. Os resultados estatísticos que podem ser derivados da curva de 

permanência conforme destacados por Davie (2008, p. 107) são: Q10% para análise de vazões 

máximas, Q50% para análise de vazões médias e Q90% ou  Q95% . 

No Estado da Bahia, a vazão outorgável nos cursos d’água, ou seja, aquela adotada como 

representativa da disponibilidade hídrica, corresponde a 80% da vazão Q90% obtida a partir de curva 

de permanência a nível diário quando não houver barramentos, sendo que a parcela de 20% deve ser 

mantida no curso d’água (BAHIA, 2007). Em virtude disso, a análise baseou-se na obtenção das 

vazões Q90% anual e mensais das curvas de permanência, assim como dos períodos seco e úmido. 
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No método da curva de permanência anual considera-se a série completa de dados de vazões 

diárias disponíveis, a partir da qual obtém-se as vazões associadas a uma probabilidade de 

ocorrência. Já o método da curva de permanência mensal seleciona-se os dados diários de cada mês 

e ano, obtendo-se conjuntos de dados hidrológicos por mês. No método da curva de permanência 

por período seco e úmido, seleciona-se os dados dos meses que inserem-se em cada período. 

 

2.5 - Análise comparativa das vazões mínimas de referência anuais e sazonais 

 

A análise comparativa foi precedida por uma verificação estatística preliminar que 

contemplou a aplicação da medida de dispersão desvio padrão, e do coeficiente de variação (CV), 

resultado do quociente entre o desvio padrão e a média (NAGHETTINI e PINTO, 2007). Em 

seguida para o estudo comparativo entre as vazões mínimas de referência anual e sazonais foi 

obtida a partir dos gráficos de curvas de permanência a vazão Q90% e posteriormente calculada a 

diferença relativa entre as disponibilidades hídricas mensais em relação às vazões mínimas anuais, 

conforme proposto por Silva et al, (2015) na equação 2:   

100x
Q

QQ
D

anual

anualsazonal
p


                 (2) 

Onde: 

Dp = diferença percentual entre as vazões mínimas de referência, em %; 

Qsazonal = vazão mínima sazonal (mensal/período seco/período úmido) com 90% de 

permanência a nível diário, em m
3
/s; 

Qanual = vazão mínima anual com 90% de permanência a nível diário, em m
3
/s. 

Para valores de Dp positivos significa vazão mínima sazonal superior à vazão mínima anual, e 

para valores negativos significa vazão mínima inferior. A fim de avaliar a situação hídrica da sub-

bacia ao considerar as vazões mínimas sazonais, estas foram comparadas com a demanda hídrica 

consuntiva atual, estimada pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Salitre, elaborado em 

2017 pelo INEMA. A demanda hídrica considerada corresponde à da sub-bacia do rio Pacuí, 

inserida na UB/UPGRH 7, conforme indicado pelo plano, e está estimada em  222,23 L/s 

distribuída entre usos de abastecimento humano (7,65 L/s), dessedentação animal (5,86 L/s) e 

irrigação (191,38 L/s). 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise estatística dos dados pluviométricos para a definição dos períodos secos e úmidos 

constatou-se que o total anual médio corresponde a 413 mm/ano, sendo que o período seco abrange 

os meses de maio a outubro, podendo-se registrar valores nulos, e o período úmido, que inicia em 

novembro e segue até abril. 

Ao avaliar as vazões do rio Salitre, oriundas do rio Pacuí verificou-se que a série histórica 

possui 33 anos de dados, contudo, 18% dos anos apresentaram falhas mensais, mas em virtude do 

tamanho da série não foram desconsiderados. A partir da análise de todo o conjunto de dados 

fluviométricos observou-se que em todos os meses foram registradas vazões mínimas nulas, sendo 

esta característica comum em bacias do semiárido, com exceção dos meses de janeiro e março. Já 

analisando as vazões médias de longa duração observou-se que entre os meses de junho a novembro 

as vazões foram inferiores a 1,0 m
3
/s, abrangendo o período seco, enquanto que 75% dos meses 

apresentaram vazões máximas superiores a 5,0 m
3
/s, sendo esta característica incomum em bacias 

do semiárido, que podem estar associadas a erros na estimativa de vazões a partir da curva-chave.  

Tratando especificamente das séries de vazões mínimas apresenta-se na Tabela 2 os 

resultados obtidos a partir da série de vazões mínimas médias do período selecionado, onde 

observa-se valores médios inferiores a 1,0 m
3
/s e coeficientes de variação (CV) entre 66 a 113%, o 

que indica uma grande variabilidade no conjunto de dados. Logo, as análises a partir desses dados 

devem ser realizadas com restrições quanto a realização de inferências e uso prático dos meses. 

 

Tabela 2 – Resultados da média, desvio padrão e coeficiente de variação das vazões mínimas médias da 
estação Abreus (1984-2017) 

Parâmetros Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média das vazões 

mínimas (m
3
/s) 

1,04 0,81 0,77 0,77 0,71 0,69 0,59 0,51 0,49 0,42 0,50 0,56 

Desvio padrão (m
3
/s) 1,17 0,73 0,60 0,51 0,64 0,59 0,56 0,54 0,34 0,31 0,35 0,47 

Coeficiente de 

variação (CV) em % 
113 90 78 66 90 85 95 105 70 76 71 85 

 

Conhecida as vazões mínimas foram construídas as curvas de permanência de vazões 

mínimas anual, mensais e semestrais obtidas a partir da série hidrológica selecionada. Por ser de 

interesse vazões com maior tempo de garantia apresenta-se na Figura 4, as curvas de permanência 

de vazões anual e mensais com probabilidade de ocorrência entre 50 a 100%. Observa-se distinções 

entre as curvas de permanência da Figura 4, na qual nota-se uma faixa de variação entre as vazões 

mensais de aproximadamente 0,40 m
3
/s, o que indica que a influência da sazonalidade das vazões 
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mínimas numa bacia situada no semiárido pode ser considerável, principalmente por tratar-se de 

regiões em que qualquer incremento possui relevância no aumento da disponibilidade hídrica. 

 

 

Figura 4 – Curva de permanência anual e sazonal do posto Abreus com probabilidade de ocorrência entre 50 

a 100% 

 

Com base nas curvas de permanência da Figura 4 foram obtidos a vazão Q90%anual igual a 0,45 

m
3
/s, adotada como vazão de referência no Estado da Bahia e as vazões sazonais Q10%, Q50% e Q90% 

apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Vazões obtidas a partir das curvas de permanência anual e sazonais do posto Abreus 

Vazões (m
3
/s) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Q90% mensal 0,50 0,40 0,58 0,51 0,53 0,43 0,40 0,30 0,30 0,35 0,35 0,43 

Q50% mensal  1,00 0,88 0,90 0,93 0,85 0,71 0,70 0,70 0,60 0,60 0,71 0,90 

Q10% mensal  2,66 2,36 2,36 2,56 2,26 1,96 1,76 1,46 1,36 1,26 1,56 2,16 

Q90% anual 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

 

Ao considerar-se a variação sazonal da vazão de referência Q90% ao comparar com a vazão 

anual observa-se que em quatro meses (janeiro, março e abril) os valores sazonais foram em média 

valores Dp positivos entre 11% a 28,9%, enquanto que nos demais meses os valores Dp foram 

negativos entre 4,4% a 33,3%. Logo, infere-se que na maioria dos meses não observa-se a vazão 

mínima anual (Q=0,45 m
3
/s) adotada como referência para gestão das águas. Os valores de Dp 

obtidos na análise comparativa apresentam-se na tabela 4. 
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Tabela 4 - Resultados da análise comparativa das diferenças percentuais  

Q Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Q95% -4,4 -66,7 11,1 -4,4 2,2 -15,6 -26,7 -60,0 -51,1 -37,8 -44,4 -22,2 

Q90% 11,1 -11,1 28,9 13,3% 17,8 -4,4 -11,1 -33,3 -33,3 -22,2 -22,2 -4,4 

Q50% 122,2 95,6 100,0 106,7 88,9 57,8 55,6 55,6 33,3 33,3 57,8 100,0 

 

Para fins de análise da situação hídrica ao considerar a sazonalidade dessas vazões apresenta-

se na Figura 5 uma comparação entre as vazões mínimas Q90% anual e sazonais e as respectivas 

vazões outorgáveis considerando-se 80% da Q90% para cada situação. 

 

 
 

Figura 5 – Comparação entre vazões mínimas anuais e sazonais para fins de outorga sazonal na sub-bacia do 

rio Pacuí 
 

 

Comparando-se a vazão Q90% anual, definida como vazão de referência para outorga, com as 

vazões Q90% mensais constatou-se que somente nos meses de janeiro, março, abril e maio os valores 

de Q90% mensais apresentaram incremento hídrico médio de 17,8%. Nos demais meses do ano, entre 

junho a dezembro os valores de Q90% mensais apresentaram-se em média 17,8%, inferiores a vazão 

Q90% anual usual. Os resultados indicam que o valor de Q90% anual adotado para outorga 

superestima as vazões em alguns meses, quando comparado com as vazões Q90% mensais, que 

consideram a sazonalidade anual, o que reflete diretamente nas vazões outorgadas. Adotando-se a 

Q90% anual verifica-se que entre os meses de junho a dezembro outorga-se uma vazão superior ao 

que estaria disponível no curso d’água, podendo-se alcançar diferenças de até -33% nos meses de 

agosto e setembro.  



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

9 

Ao analisar a vazão disponível a partir do critério de períodos sazonais secos e úmidos 

constatou-se que no período úmido a vazão assemelha-se à vazão anual, enquanto que no período 

úmido, o valor apresenta-se 11% inferior quando comparado com a Q90% anual. Constata-se ao 

comparar os resultados dos períodos seco e úmido com os mensais que estes últimos são mais 

restritivos quanto às vazões disponíveis, entre os meses de agosto a dezembro. 

A partir da figura 5 pode-se observar ainda que a demanda hídrica na sub-bacia é inferior às 

vazões outorgáveis obtidas para as diferentes situações, aproximando-se do valor de vazão 

outorgável potencial obtida entre os meses de agosto a setembro. Em virtude da variabilidade dos 

dados não se pode afirmar que a bacia encontra-se numa situação hídrica favorável, ou seja, 

demanda inferior à disponibilidade hídrica outorgável, mas indica que a disponibilidade estimada e 

adotada na gestão pode não representar a realidade hídrica. Pode-se inferir que a disponibilidade 

hídrica atual na sub-bacia corresponde àquela obtida pela análise sazonal mensal das vazões, 

correspondente aos meses de outubro a setembro. 

  

4 - CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados demonstram que a consideração da sazonalidade das vazões 

mínimas numa bacia semiárida, para fins de concessão de outorga pode ser considerável para a 

definição da vazão de referência mais adequada devendo-se adotar preferencialmente um caráter 

mais restritivo, em virtude da grande dispersão dos dados fluviométricos. Ressalta-se ainda que 

apesar de a reservação de água constituir-se na solução de maior garantia de atendimento para o uso 

da água, a proposta da vazão de referência sazonal mais restritiva em regiões semiáridas pode 

apresentar-se como uma alternativa em regiões no qual reservatórios não se constitui como solução 

adequada. 
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