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RESUMO

O conhecimento  referente  à  distribuição  da  água no planeta  possibilita  estabelecer  o  uso

racional dos recursos hídricos.  O presente trabalho avalia as vazões mínimas e vazões de

referência para obtenção de outorga de direito de uso da água na sub-bacia hidrográfica do rio

Piauitinga  em  Sergipe,  para  subsidiar  os  instrumentos  de  gestão  de  recursos  hídricos,

previstos na Lei Federal nº 9433/1997.  Utilizou-se o ajuste de vazões mínimas segundo a

Distribuição de Weibull. A vazão mínima encontrada com ajuste pelo método de Weibull foi

de 0,279 m³/s, valor bem mais restritivo do que a Q90 obtida de 1,238463 m3/s. 
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MINIMUM FLOW AND REFERENCE FLOWS FOR GRANTING OF WATER
RESOURCE USE RIGHT IN THE BASIN OF RIO PIAUITINGA, SERGIPE, BRAZIL

ABSTRACT

The knowledge regarding the distribution of water on the planet possible to establish the

rational use of water resources. This study evaluates the minimum flows and reference flows

for  obtaining  concession  rights  to  water  use  in  the  watershed  of  the  river  Piauitinga  in

Sergipe, to support management tools for water resources , provided for by Federal Law No.

9433/1997 . We used the setting of minimum flows according to the Weibull distribution. The

minimum flow setting found with the Weibull method was 0.279 m³ / s, far more restrictive

than the Q90 value obtained from 1.238463 m³ / s.
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INTRODUÇÃO

A água, recurso natural, essencial à vida, é necessária a diversas atividades humanas,

apresentando utilidades múltiplas. O conhecimento referente à distribuição da água no planeta

possibilita  estabelecer  o  uso  racional  dos  recursos  hídricos,  assim  como,  otimizar  o

fornecimento de água para as atividades econômicas, isto pode ser obtido através de análises

hidrológicas das vazões dos rios e reservatórios utilizados para abastecimento.  

A bacia hidrográfica pode ser definida como um meio físico passível da ação do ciclo

hidrológico, este sistema dar-se-á basicamente pela entrada e saída de água em seu estado

líquido  e  gasoso  (evapotranspiração),  por  meio  da  precipitação  e  escoamento  superficial,

respectivamente, até seu exutório (LIMA, 2008). 

O presente trabalho avalia as vazões mínimas e vazões de referência para obtenção de

outorga de direito de uso da água na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga, afluente do rio

Piauí no estado de Sergipe, para subsidiar os instrumentos de gestão de recursos hídricos,

previstos na Lei Federal nº 9433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A sub-bacia hidrográfica em estudo conta com uma estação fluviométrica operada pela

Agência Nacional de Águas (ANA) com monitoramento de dados que permitem a obtenção

de uma série histórica e distribuição que permitem a regionalização das vazões da bacia. 

A Resolução nº01/2001 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH/SE

estabelece  critérios  de  outorga,  enquanto  não  forem  elaborados  e  aprovados  os  Planos

Diretores de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas que compõem o Estado de Sergipe,

além da observância do disposto no Decreto  n°  18.456/99 que  regulamenta a  outorga de

direito de uso de recursos hídricos, de domínio do Estado, de que trata a Lei nº 3.870, de 25

de setembro de 1997, e dá providências correlatas.

Com isso, o presente artigo visa apresentar vazões de referência estabelecidas com

maior  precisão para  serem utilizadas  em substituição  a  atual  vazão de referência  “Q90 ”

(vazão garantida em 90% do ano hidrológico), conforme disposto na resolução do Estado de

Sergipe. 
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Descrição da sub-bacia

A  sub-bacia  hidrográfica  do  rio  Piautinga,  situada  nos  municípios  de  Boquim,

Estância, Lagarto, Salgado e Itaporanga D’Ajuda, está inserida nas meso-regiões geográficas

do  Agreste  Sergipano  (microrregião  de  Lagarto)  e  do  Leste  Sergipano  (microrregiões  de

Boquim e Estância) e localiza-se entre as coordenadas geográficas de 10°34’ e 10°45’S e

37°22’ e 37°34’W.  

A sua  nascente  principal  está  localizada  no  município  de  Lagarto  e  a  sua  foz  no

município  de  Estância.  O  clima  da  região  do  município  de  Lagarto  é  classificado  como

Megatérmico Subúmido, sendo que o valor médio anual da precipitação para o período de

1985 a  2005 foi  de  1.182,8 mm (Sergipe,  2012).  A temperatura média  anual  é  de  28°C,

variando entre 22,3°C, para os meses mais chuvosos e frios (julho a agosto), e 26°C para o

período mais seco e quente (dezembro a março).

As principais atividades de uso e ocupação do solo são cultivos agrícolas e pastagem,

havendo áreas pontuais cobertas com floresta estacional, ombrófila e mata ciliar. A área da

bacia em é 419,335 Km² com perímetro de 128,251 Km. A sub-bacia hidrográfica do rio

Piauitinga pode ser classificada como de terceira ordem.

Vazões de outorga 

Segundo a Agência Nacional de Água (ANA) e a Secretaria de Recursos Hídricos de

Sergipe as vazões de outorga para o Estado são de 100% da Q90 e 30% da Q90  para cada

usuário individual. Obtendo-se o valor de 2,5m³ h-1 ou 0,69 L s-1.

Distribuições estatísticas para as séries de vazões máximas e mínimas

O método Q7,10 consiste da obtenção das vazões ecológicas, com base na série histórica

das vazões mínimas de sete dias de duração e período de retorno de 10 anos. 

A série é obtida a partir das médias móveis com intervalo de sete dias ao longo do ano

civil; o menor valor é escolhido e o processo é repetido para todos os anos da série. A série

histórica utilizada para obtenção dos dados de vazão mínima compreende um período de 1950

a 2005. 
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Utilizou-se o ajuste de vazões mínimas segundo a Distribuição de Weibull. O modelo

de distribuição de Weibull considera dois graus de liberdade: o fator de forma e o fator de

escala.

Com uso de planilha de excel preencheu-se uma coluna com as vazões mínimas (Q7);

A seguir, classificou-se os valores das descargas mínimas anuais em ordem crescente. Em

seguida, foram aplicados os parâmetros da distribuição de Weibull: obtidos por análise da

regressão de valores exatos calculados com a função Gama.

A curva de permanência é a relação entre as vazões diárias de um ponto num trecho do

rio  e  sua  frequência  de ser  igualada  ou  superada.  Esta  curva  retrata  as  características  de

regularização.  Os  dados  utilizados  para  a  construção  da  curva  de  permanência  foram os

valores diários de vazões com série de 1950 – 2005 na estação  50230000 no município de

Estância. Foi realizado procedimento técnico de preenchimento de falha diária, através do

pré-processamento pelo programa SisCAH. A curva de permanência da estação foi construída

através  do  programa  SisCAH,  com  saída  em  planilhas  do  EXCEL.  O  procedimento  foi

importar os dados da estação e os resultados foram feitos automaticamente pelo programa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela  abaixo apresenta a  estimativa dos  dados de vazão mínima em função do

tempo de retorno (TR),  2 a  50 anos,  considerando o ajuste  pelo Método de Weibull.  No

gráfico a seguir, pode-se observar a Q7,10  para as duas curvas, estando os valores entre 0,2 e

0,3 m³/s. A tabela demonstra, também, a vazão calculada para os tempos de retorno e a vazão

mínima com possibilidade de ocorrência principais.

Tr (anos) Probabilidade (%) Q (m3 s-1)
2 50 1,2
5 20 0,6
10 10 0,4
50 2 0,1

Comparando a Q90 com a Q7,10 verifica-se que a Q90, obtida através da curva de através

do SisCAH, 1,238 m³/s, possui valores  superiores a Q7,10, que foi igual a 0,279 m³/s. 
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Podemos  observar  que  para  este  método  os  dados  são  bem  apresentados,

principalmente porque foi utilizada toda a série incluindo os valores diários. Além disso, a Q90

resultante do programa foi de 1,238463 m3/s.

Em  trabalhos  elaborados  por  Melo  e  Von  Sperling  (2007),  Pertelet  al.  (2007)  e

Smakhtin e Toulouse (1998), pode-se observar que a vazão Q7,10  também se mostrou como a

alternativa mais rigorosa para todos os postos estudados. 
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 Normalmente a vazão Q7,10 é mais restritiva, ou seja, seus valores são menores que os

das vazões Q90. No entanto, a diferença entre os valores de vazão de referência depende do

regime hidrológico do curso d’água (Von Sperling, 2007).

CONCLUSÕES

A vazão mínima encontrada com ajuste pelo método de Weibull foi de 0,279 m³/s,

valor bem mais restritivo do que a Q90 obtida. O limite de vazão outorgável na sub-bacia do

Piautinga é significativamente baixo, porém não é considerada a vazão ecológica. Além disso,

a Q90 é inferior a regulamentada pela ANA, impedindo sua outorga.
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