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VAZÃO ECOLÓGICA – Revisão e Discussão para a Bacia Hidrográfica do Rio 
Vacacaí Mirim 

Débora Missio1 & Maria do Carmo Cauduro Gastaldini2 

RESUMO --- O uso continuado da água depende da conservação de suas características naturais e 
da preservação de seu habitat. Neste sentido, propõe-se uma análise e discussão sobre a vazão 
ecológica, que é responsável pela manutenção do ecossistema aquático, por meio de uma revisão 
das metodologias empregadas na sua determinação, assim como uma discussão dos conflitos 
referentes aos usos múltiplos das águas na bacia Hidrográfica do rio Vacacaí Mirim. Esta, localiza-
se na região central do estado do Rio Grande do Sul, caracterizando-se pela carência de dados e pela 
ausência da determinação de vazões mínimas ecológicas. A bacia do rio Vacacaí Mirim encontra-se 
em processo de enquadramento, tornando-se importante a análise e a discussão de ferramentas que 
venham a corroborar com este processo. 

ABSTRACT --- The continued use of the water depends on the conservation of its natural 
characteristics and on the preservation of its habitat. In this direction, one purpose an analysis and 
discussion on the ecological flow, that is responsible for the maintenance of the aquatic ecosystem, 
by means of a revision of the methodologies used in its determination, as well as a discussion of the 
referring conflicts to the multiple uses of waters in the Vacacaí Mirim River Hydrographic basin. 
This, be situated in the central region of the Rio Grande do Sul state, characterizing itself for the 
lack of data and the absence of the determination of ecological minimum flows. The Vacacaí Mirim 
River basin meets in framing process, becoming important the analysis and the discussion of tools 
that come to corroborate with this process. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização da água nas diversas atividades humanas tem conseqüências muito variadas sobre 

os corpos d'água. Cada atividade tem seus próprios requisitos de qualidade da água, tais como: 

abastecimento humano, pesca, abastecimento industrial, irrigação, geração de energia e navegação. 

Por outro lado, boa parte destas atividades podem se tornar poluidoras. 

Os serviços oferecidos pela água dependem, em certo grau, da manutenção de suas 

características hidrológicas, morfológicas, químicas e ecológicas, de maneira que a conservação 

desta estrutura natural permita o uso continuado da água, no presente e no futuro. (BENETTI, 

2003). 

O desenvolvimento não planejado, muitas vezes, acaba comprometendo a quantidade e a 

qualidade da água disponível. O aumento da demanda de água devido ao crescimento populacional, 

social e econômico, assim como a pouca preocupação com a sua manutenção a torna cada vez mais 

escassa. Devido à escassez, começam a surgir os conflitos relativos ao uso da água, que na maioria 

das vezes não são fáceis de serem solucionados. 

Para garantir os usos múltiplos das águas e preservação dos ecossistemas aquáticos, faz-se 

necessário a implantação de um processo de gestão, de maneira a garantir a não degradação do meio 

ambiente, pois as questões que englobam a disponibilidade hídrica vão além de problemas 

específicos da água. Segundo Batalha e Teixeira Filho (2005) as diretrizes de planejamento e 

gerenciamento dos recursos devem abranger questões representativas como os recursos naturais e a 

dinâmica sócio-econômica da região.  

As preocupações que integram a água ao desenvolvimento sustentável, que devem estar 

baseadas nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do 

poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento de valor 

intrínseco à natureza. A determinação da vazão de referência do corpo hídrico, base para o processo 

de gestão dos recursos hídricos, tem em sua definição a necessidade intrínseca na determinação de 

limites de utilização para preservação do meio ambiente.  Nesta perspectiva torna-se importante 

discutir as metodologias de determinação da vazão ecológica de maneira a contribuir nos processos 

de gestão das bacias hidrográficas. 

A bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim, foco de discussão neste trabalho, está em processo 

de enquadramento, desta forma, torna-se pertinente a discussão e análise do contexto em que está 

inserida, de maneira a contribuir no processo de gestão desse corpo d’água. Neste sentido, o 

objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre os conceitos e metodologias 

empregadas na definição da vazão ecológica e avaliar a situação da bacia hidrográfica do rio 

Vacacaí Mirim dentro desta perspectiva. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Em 8 de janeiro de 1997 foi sancionada a Lei Federal nº 9.433 que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de maneira a corroborar com a necessidade de avaliação 

de questões quali-quantitativas das águas. Mas, segundo Silva e Ferreira (2005), em nenhum 

momento na Lei há a determinação ou referência específica à necessidade de se ter cuidados com o 

meio ambiente, como: manutenção de vazões ecológicas, do equilíbrio aquático, de condições mínimas 

para manutenção de ecossistemas, fluxo de sedimentos ou de nutrientes, etc., exceto quando prevê a 

possibilidade de suspensão de outorga para “prevenir ou reverter grave degradação ambiental” em seu 

Art. 15, Inciso IV. 

A Política Nacional dos Recursos Hídricos cita em seu Art. 1º, Inciso III que: “em situações 

de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais”, mas para Barbosa (2005), a vazão ecológica deve ser considerada um uso prioritário, pois 

ela é a responsável pela manutenção do ecossistema aquático. Benetti et al (2003), ainda ressalta 

que uma das variáveis requeridas para manutenção do uso continuado das águas é a manutenção de 

vazões mínimas nos corpos d’água, que suportem o ecossistema aquático. 

A vazão ecológica, também conhecida como vazão mínima garantida, residual, remanescente, 

ambiental ou de referência biológica, é conceituada por diversos autores. Para muitos difere o 

conceito de vazão ecológica e vazão remanescente. Isto ocorre na definição dada por Pelissari 

(2003) para vazão remanescente ou residual, como sendo aquela que deve ficar a jusante dos 

empreendimentos hidráulicos, de modo a satisfazer os usos previstos pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos, satisfazendo as seguintes demandas: sanitária, ecológica (vazão ecológica), 

abastecimento humano e industrial, dessedentação de animais, geração de energia elétrica, 

irrigação, navegação, lazer, dentre outras. Desta maneira, o conceito de vazão ecológica fica 

atrelado à quantidade de água que permanece no leito do rio depois de retiradas para atender usos 

externos, tais como abastecimento público, industrial, irrigação e energia elétrica (BENETTI, 

2003). 

O conceito de vazão ecológica também é encontrado no Dicionário Ambiental (2007) como 

sendo a “Vazão que se deve garantir a jusante de uma estrutura de armazenagem (barragem) ou 

captação (tomada de água), para que se mantenham as condições ecológicas naturais de um rio”. 

Esta mesma definição é proposta por diversos autores, acrescidos de algumas particularidades. 

Bernardo (apud. PELISSARI, 2003) diz que a preservação dos ecossistemas aquáticos naturais, dos 

aspectos de paisagem e outros interesses científicos naturais devem constituir a vazão ecológica. O 

mesmo é defendido por Campos (apud. BARBOSA, 2005), acrescentando que esta vazão, além de 

assegurar a conservação e manutenção das populações de peixes e animais silvestres deve 

proporcionar a recreação, a navegação, a assimilação de águas servidas e os ecossistemas. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

Muitas metodologias são utilizadas para determinação da vazão ideal para manutenção dos 

ecossistemas aquáticos, segundo Morhardt (apud. BENETTI, 2003) existem cerca de 70 métodos 

diferentes para determinação de vazões residuais, onde as mesmas são classificadas de acordo com 

cada autor. Alguns dos fatores que devem ser levados em conta na determinação da vazão ecológica 

são os fatores físicos que interferem nos organismos aquáticos, como: corrente, substrato, 

temperatura e oxigênio (ALLAN, 1995, apud. BENETTI, 2003).  

McMahon, (apud. BENETTI et al., 2003) classificou os métodos de determinação da vazão 

ecológica em três grupos: métodos das descargas históricas, métodos de limites mínimos de 

sobrevivência e métodos de simulação de habitats. Stalnaker et al. (apud. BENETTI et al., 2003) 

dividem em técnicas de fixação de padrões, técnicas intermediárias e técnicas incrementais. Já 

Tharme (apud. BENETTI et al., 2003) classificou os métodos em quatro grupos: métodos 

hidrológicos, métodos hidráulicos de classificação, métodos de classificação de habitats e métodos 

holísticos. 

Assim como os anteriores, Benetti (2003) dividiu os métodos em seis categorias: métodos 

hidrológicos, método de classificação hidráulica, método utilizando regressões múltiplas, métodos 

de classificação de habitas, métodos holísticos e métodos informais. Os mesmo são definidos e 

classificados abaixo de acordo com Benetti (2003). 

- Métodos Hidrológicos: são métodos que utilizam dados históricos de descarga para 

estabelecer vazões mínimas para o rio. Sejam eles: Método da vazão média mínima de 7 dias com 

período de recorrência de 10 anos (7Q10), Método da curva de permanência de vazões, Método de 

vazões anuais mínimas de 7 dias, Método de Tennant, Método de vazões aquáticas de base, Método 

da mediana das vazões mensais e Método da área de drenagem. 

- Métodos de Classificação Hidráulica: são métodos que utilizam um ou mais parâmetros 

hidráulicos como profundidade, perímetro molhado, velocidade, raio hidráulico e área molhado da 

seção, para medir as alterações nos ambientes aquáticos. 

- Métodos utilizando Regressões Múltiplas: este método correlaciona variáveis ambientais 

com as populações de peixes e invertebrados por meio de uma combinação linear das variáveis. 

- Métodos de classificação por Habitats: este método combina características hidráulicas do 

trecho de rio com as características de habitats de uma determinada espécie. Um exemplo é o 

método IFIM (Instream Flow Incremental Methodology). 

- Métodos Holísticos: são métodos que consideram as necessidades e inter-relações de todos 

os componentes de um ecossistema. 

- Métodos Informais: são todos os métodos que não se enquadram em nenhuma das categorias 

anteriores. 
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Barbosa (2005), entretanto, classificou os métodos de determinação da vazão ecológica em 

quatro categorias diferentes: métodos baseados em registros de vazões, métodos baseados na 

determinação da relação entre as características hidráulica e a vazão, métodos baseados na relação 

entre o habitat e a vazão e outros métodos. Esta classificação e os conceitos são citados a seguir de 

acordo com Barbosa (2005). 

- Métodos baseados em Registros de Vazões: neste método utilizam-se séries históricas de 

vazões, porém sem considerar os aspectos ambientais, sejam eles: Método do Northern Great Plains 

Resource Program (NGPRP), Método de Hope, Método de Arkansas, Método de Texas e Método 

da vazão base, assim como todos os métodos classificados por Benetti (2003) como Métodos 

Hidrológicos. 

- Métodos baseados na Determinação da Relação entre as Características Hidráulica e a 

Vazão: neste método são relacionadas as necessidades do ecossistema aquático com características 

físicas, como perímetro molhado, profundidade e velocidade. Segundo o autor, estes métodos têm 

maior consideração hidrológica que os métodos baseados em registros de vazões. Sejam eles: 

Método do Colorado ou da Região 2 do U.S.F.W.S, Método de Idaho, Método da Região 4 do 

U.S.F.W.S, Método do perímetro molhado, Métodos baseados na relação entre o habitat e a vazão, 

Método do “WRRI Cover”, Método do Washington, Método da Califórnia ou Método de Waters, 

Método de Oregon e Metodologia Incremental (Instream Flow Incremental Methodology – IFIM) 

- Outros Métodos: são os métodos que não se enquadram em nenhuma das classificações 

anteriores, sejam eles: Método Basco ou da Biodiversidade e Sistema R.E.C.E, Método Holístico e 

Método dos Blocos ( Building Block Methodology). 

Os conceitos e metodologias citadas acima são as mais utilizadas, mas segundo Collischonn 

(2005) estas não suprem as características necessárias para determinação da vazão ecológica. Desta 

maneira, o autor afirma que os métodos hidrológicos presumem que apenas a manutenção de uma 

vazão de referência possa trazer benefícios ao ecossistema aquático, porém estes métodos são 

calculados apenas com base em estatística de séries históricas não considerando o aspecto 

ambiental, possuindo apenas a vantagem de necessitar uma pequena quantidade de informações 

para sua implementação, em geral apenas a série histórica de vazões. Da mesma maneira retrata que 

os métodos hidráulicos relacionam características do escoamento com necessidades da biota 

aquática, mas para isto necessitam de relações específicas para a região em estudo. 

Para os métodos de classificação de habitats e os métodos holísticos, Collischonn (2005) 

retrata que, estes contemplam a identificação das características físicas e ambientais do local em 

estudo através de um plano de estudo elaborado por uma equipe multidisciplinar, chegando até a 

análise de diferentes alternativas antes da tomada de decisão. Estes métodos podem considerar 

aspectos econômicos, valorizando o preço a pagar pela preservação ambiental e pelos benefícios 
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gerados pelo uso da água, em busca do ponto ótimo da quantificação da vazão ecológica (PANTE et 

al., 2004, apud. Collischonn, 2005). 

Ainda segundo Collischonn (2005), a vazão mantida à jusante de um empreendimento 

hidráulico é sempre superior à vazão definida como “ecológica”, e mesmo assim ocorrem danos 

ambientais importantes, definindo como não suficiente a manutenção de uma vazão mínima a 

jusante de um importante uso da água. Em seu trabalho, define que a qualidade ambiental de um rio 

associado aos ecossistemas é fortemente dependente do regime hidrológico, da magnitude das 

vazões mínimas, da magnitude das vazões máximas, do tempo de duração das estiagens, do tempo 

de ocorrência das cheias, da freqüência das cheias, da época de ocorrência dos eventos de cheias e 

estiagens, entre outros fatores. 

Neste contexto, Collischonn (2005) expôs uma metodologia adaptativa, proposta por Richter 

et al. (apud. COLLISCHONN, 2005) a fim de compatibilizar as necessidades de uso humano com 

sustentabilidade ambiental. Nesta proposta, as variações de vazões são muito importantes na 

manutenção do ecossistema aquático, pois o meio está acostumado a tirar vantagens nas alterações 

químicas e físicas que ocorrem nos processos de cheia ou estiagem. Neste contexto Collischonn 

(2005) defende que a vazão ecológica não deve ser tomada como um valor único, mas sim como um 

conjunto de valores estabelecidos de maneira a respeitar a ocorrência temporal, a tolerância e a 

necessidade das espécies.  

A metodologia proposta por Collischonn (2005) é a da aplicação de um “Hidrograma 

Ecológico”. O desenvolvimento deste processo foi dividido em seis passos: o primeiro passo é a 

caracterização das necessidades do ecossistema, ou seja, descrição de faixas que limitem o 

hidrograma, dos aspectos fundamentais do regime hidrológico. O segundo passo é a realização de 

uma estimativa das necessidades humanas considerando as variabilidades temporais e espaciais. O 

terceiro passo é a avaliação dos conflitos existentes entre o hidrograma ecológico e as necessidades 

humanas. O quarto passo é a minimização das incompatibilidades através do trabalho mútuo entre 

as entidades envolvidas no processo. Com o intuito de diminuir as incertezas na aplicação do 

processo, o quinto passo prossegue com a realização de experimentos de manejo de água com base 

científica. O sexto e último passo é o desenvolvimento de programas de manejo adaptativo que 

segundo o autor não deveriam ser finalizados. 

No entanto, o atual critério utilizado no Brasil, da manutenção de vazões iguais ou superiores 

a determinados limites (as vazões ecológicas), durante a época de estiagem, não é garantia da 

manutenção da qualidade do ecossistema (TUCCI, 2004 ; COLLISCHONN, 2005). 
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2.1 Situações de Utilização de Vazões Ecológicas 

 A determinação da vazão ecológica torna-se essencial aos corpos d`água em processo de 

gestão, pois a mesma irá influenciar na vazão de referência a ser adotada. A quantificação da vazão 

de referência, definida na Resolução CONAMA N 357/05 como “vazão do corpo hídrico utilizada 

como base para o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas”, está atrelada à 

determinação da vazão utilizada para outorga e a que deverá permanecer no leito do rio a fim de 

garantir uma vazão mínima para manutenção do ecossistema aquático. 

 Faria (2004) em seu trabalho utilizou modelos de simulação de cenários afim de alcançar a 

utilização ótima dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Piraguaçu, estado da Bahia, que 

sofre com conflitos entre irrigação e abastecimento humano.  Neste trabalho, Faria (2004) analisou 

o comportamento no atendimento das demandas e na operacionalidade dos 5 reservatórios 

existentes (Apertado, Casa Branca, Baraúnas e Bandeira de Melo) de maneira a atender as 

demandas de abastecimento humano, irrigação e vazão ecológica. A vazão ecológica adotada foi de 

20% da Q90, vazão de referência do rio, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Demandas futuras identificadas nas barragens (m³/s) 

Demandas Apertado Baraúnas Casa Branca Bandeira de Melo 

Abastecimento Humano 0,01359 0,01015 0,00126 0,1570 

Dessedentação animal  0,00500  0,0460 

Irrigação 7,63840 1,07040 0,80926 29,5790 

Vazão mínima 0,18600 0,03800 0,02200 1,0940 

Fonte: Faria (2004) 

 
Tucci (2004) diz que os critérios para definição da vazão remanescente estão relacionados a 

um valor máximo outorgado, como mostra a tabela 2. Segundo Tucci (2004), esta vazão 

remanescente associada a um rio, que possua grande carga de efluente doméstico e industrial, deve 

priorizar as condições sanitárias e devem ser estabelecidas segundo uma vazão mínima.   

Alguns estados, como o de Minas Gerais, são extremamente conservadores, estabelecendo 

como vazão de referência a 7Q10 e a vazão ecológica como sendo 70% desta vazão. O estado da 

Bahia adotou como o somatório das vazões a serem outorgadas, 80% da Q90, ou seja, com 90% de 

permanência em nível diário, desta forma, subentende-se que 20% desta vazão deverá ser mantida 

no corpo d`água a fim de garantir a manutenção do ecossistema aquático. O estado do Rio Grande 

do Norte adotou como vazão outorgável 9/10 (nove décimos) da Q90, restando 1/10 (um décimo) 

desta vazão como mínima garantida (CABRAL, 1997).  
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Tabela 02 – Legislações adotadas nos estados brasileiros 

Estado Decreto Critério de vazão de referência Vazão mínima 
garantida 

Bahia 6.296/1997 O valor de referência será a descarga regularizada anual 
com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem 
outorgados corresponde a 80% da vazão de referência 
do manancial; 95% nos casos de abastecimento urbano. 

20% da vazão de 
referência. 

Ceará 23.067/1994 O valor de referência será a descarga regularizada anual 
com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem 

outorgados não poderá exceder a 90% da vazão de 
referência 

10% da vazão de 
referência. 

Distrito 
Federal 

22,359/2001 A vazão de referência no processo de outorga pode ser a 
Q7,10 ou Q90. O somatório das vazões a serem 

outorgadas não poderá exceder 80% das vazões de 
referência, e 80% das vazões regularizadas. No casa de 
abastecimento humano, o limite máximo poderá chegar 

a 90% da Q7,10 

20% da vazão de 
referência. 

Rio Grande 
do Norte 

13.283/1997 O valor de referência será a descarga regularizada anula 
com garanti de 90%. O somatório dos volumes a serem 

outorgados não poderá exceder a 90% da vazão de 
referência. 

10% da vazão de 
referência. 

Rio Grande 
do Sul 

37.033/1996 O valor de referência será a descarga regularizada anual 
com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem 
outorgados corresponde  a 80% da vazão de referência 

do manancial. 

20% da vazão de 
referência. 

Minas Gerais Portaria nº 010 de 
1996 

O somatório dos volumes a serem outorgados 
correspondem a uma percentagem fixa de 30% da 

Q7,10 

70% da vazão de 
referência 

Fonte: (Pereira, 2000 apud. Tucci, 2004) 
 

Para a Fundação Estadual de Proteção Ambiental-RS (FEPAM), responsável pela 

determinação da vazão mínima necessária para manutenção da vida nos ecossistemas aquáticos no 

Rio Grande do Sul, conforme decreto estadual Nº 37033/96, segundo a engenheira do departamento 

de qualidade ambiental desta instituição Maria Salete Cobalchini (2007), ainda não existe uma 

regulamentação para a determinação da vazão de referência no estado, entretanto tem-se adotado as 

vazões de permanência Q90 e Q95 (utilizadas no Plano de Bacia do Pardo-Pardinho) (OPPA, 2007), 

não havendo ainda uma determinação para a vazão ecológica a ser mantida no leito dos rios. 

A grande maioria dos estados brasileiros utiliza a vazão ecológica como uma porcentagem da 

vazão de referência (LANNA, 2000 apud RAVANELLO, 2007) não utilizando métodos específicos 

para sua determinação. 

 

3 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VACACAÍ MIRIM 

A área da Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí Mirim (Figura 1), localiza-se na região central 

do estado do Rio Grande do Sul, situada entre as coordenadas geográficas 53° 46’ 30” a 53° 49’ 29” 

de longitude Oeste e 29° 36’ 55” a 29° 39’ 50” de latitude Sul. Apresenta uma superfície de 

drenagem de aproximadamente 1145,7 km², abrangendo cinco municípios: Santa Maria, Restinga 

Seca, Itaara, São João do Polesine e Silveira Martins.  Esta bacia pertence à Região Hidrográfica do 
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Guaíba constituindo a bacia G60 – Vacacaí – Vacacaí Mirim do Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos instituído nos termos da lei 10350/1994 e do decreto número 37034/1996, que 

regulamentam o Artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (Estado do Rio 

Grande do Sul, 2000). 

 

 

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Vacacaí Mirim 

 

A bacia caracteriza-se por apresentar o reservatório de abastecimento público da cidade de 

Santa Maria em sua região mais alta, com área inundada de 0,74 km², sendo responsável por 40% 

do abastecimento público do município de Santa Maria, que é uma das principais cidades do interior 

do Rio Grande do Sul. Esta região possui característica de mata nativa, de agricultura de cultivos 

anuais e permanentes, de pecuária, de balneários e com uma pequena área em fase de urbanização. 

Abaixo do reservatório, a bacia é característica de área urbana em sua margem direita e de área 

rural, com campo nativo e agricultura irrigada, em sua margem esquerda. Porém é na parte baixa da 

bacia que há predominância do cultivo de arroz irrigado por inundação, base econômica residente, 

com elevadas taxas de consumo de água (GASTALDINI et al, 2001). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Na bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim existe uma grande dificuldade no gerenciamento 

dos recursos hídricos. Um conflito evidente é a necessidade de demandas d`água para a manutenção 

do ecossistema aquático e atender as demandas para o abastecimento público e principalmente para 

a irrigação das lavouras de arroz, parte importante na economia regional e nacional. 
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O estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola, destacando-se no cultivo de 

arroz irrigado. A sua produção representa, segundo a Embrapa (2007), 3,1% do PIB (Produto 

Interno Bruto) gerando R$ 175 milhões em ICMS (Imposto para Circulação de Mercadorias e 

Serviços) e em torno de 250 mil empregos no Estado. 

Estima-se hoje uma produção de cerca de 150 milhões de hectares de lavoura de arroz por ano 

em todo mundo, destes, mais de 75% são oriundo do cultivo de arroz irrigado, onde o Brasil está 

classificado entre os dez maiores produtores (EMBRAPA, 2007). 

No Brasil, a cultura de arroz tem grande importância econômica, segundo a Embrapa, pois no 

ano de 2000 representou 6,7% do valor bruto da produção nacional. O método de cultivo de arroz 

irrigado atinge 65% da produção nacional, que apesar de presente em todas as regiões do Brasil, 

merece destaque na região sul que representa 60% da produção nacional, principalmente no estado 

do Rio Grande do Sul. 

Esta atividade é desenvolvida no estado nas regiões da Campanha, da Fronteira Oeste, do 

Litoral Sul, da Planície Costeira Interna e Externa da Lagoa dos Patos e da Depressão Central. 

Sendo que nesta última região está inserida a bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim. 

O estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com períodos longos de estiagem que de acordo 

com Paiva, J. et al (2006), coincidem com o período de irrigação das lavouras de arroz. Segundo 

dados da Embrapa, o cultivo do arroz irrigado necessita de aproximadamente 2000L (dois mil 

litros) de água para produzir 1Kg (hum quilograma) de grãos com casca, ou seja, para o cultivo do 

arroz é necessário um volume de água suficiente para atender as demandas de saturação do solo, 

formação da lâmina d’água, evapotranspiração e perdas por infiltração e percolação. 

 Considerando os principais usos da bacia - abastecimento público e irrigação – Paiva, J. et al 

(2006) estimou que o consumo total de água na bacia do rio Vacacaí Mirim, no ano de 2005, foi de 

141.542.873 m³ (cento e quarenta e um milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e 

setenta e três metros cúbicos) de água, dos quais 92,47% foram destinados para irrigação da lavoura 

arrozeira e apenas 7,53% para abastecimento público. 

Em trabalho recente Paiva, R., et al (2006) realizou uma estimativa para as vazões das sub-

bacias do rio Vacacaí Mirim através de um modelo de simulações hidrológicas SMAP 

implementado em ambiente MATLAB. Nesta simulação, a bacia hidrográfica do rio Vacacaí Mirim 

foi subdividida e 14 sub-bacias e 14 pontos característicos (PCs), sendo um deles o reservatório do 

Vacacaí Mirim. Este trabalho resultou na curva de permanência de vazões que pode ser observada 

na Figura 2 e nos dados da Tabela 3. 
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Fonte: (PAIVA, R., et al., 2006) 

 

Figura 2 - Curvas de permanência das estimativas de vazões médias de 7 dias no exutório da bacia 
do Vacacaí Mirim para o período de 1990 a 2004 e demandas para a irrigação das lavouras de arroz. 

 

Tabela 3 - Estimativa das vazões naturais, demandas para irrigação das lavouras de arroz  
e falhas de operação em cada PC. 

Vazões Naturais 
(m³.s-1) 

Vazões Naturais no 
período de irrigação 

(m³.s-1) PC 
Área 

drenada 
(km²) 

Demanda 
acumulada de 

irrigação (m³.s-1) 
%  falha 

% falha 
no 

período 
de 

irrigação Q95 Q80 Q95 Q80 

1 116 0,0061 1 4 0,183 0,709 0,052 0,367 
2 30 0,000 0 0 0,018 0,180 0,000 0,076 
3 23 0,485 19 40 0,037 0,142 0,010 0,074 
4 114 2,313 20 40 0,123 0,578 0,034 0,331 
5 23 1,040 24 49 0,027 0,123 0,005 0,063 
6 211 0,300 3 6 0,334 1,295 0,095 0,671 
7 61 0,000 0 0 0,067 0,368 0,014 0,167 
8 275 1,649 9 21 0,434 1,683 0,123 0,872 
9 128 1,279 14 30 0,163 0,759 0,052 0,370 
10 549 4,897 12 27 0,785 3,252 0,266 1,718 
11 756 7,316 14 28 1,154 4,482 0,344 2,462 
12 936 11,543 14 28 1,486 5,662 0,453 3,187 
13 1033 13,953 15 29 1,603 6,121 0,522 3,548 
14 1120 15,418 0 30 1,712 6,564 0,574 3,716 

Fonte: (Paiva, R. et al, 2006) 
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Pode-se observar que a curva de permanência das vazões naturais está, em grande parte do 

período, abaixo da demanda de vazão para a irrigação das lavouras de arroz. Quando observada a 

curva de permanência das vazões naturais no verão, nota-se que a mesma está abaixo da demanda 

para irrigação, que é a época de maior demanda. Ou seja, a demanda necessária para suprir as 

necessidades da lavoura de arroz é superior a água disponível na bacia neste período, restando uma 

vazão nula para manutenção do ecossistema aquático. Outro problema evidente é o reservatório de 

água de Santa Maria, localizado na cabeceira da bacia. Este reservatório é utilizado para 

abastecimento público, porém não existem estimativas ou metodologias aplicadas a fim de 

determinar uma vazão remanescente que venha a atender os usos posteriores a sua localização. Esta 

vazão remanescente, principalmente em épocas de estiagem, é muito baixa e vem sendo agravada 

pela degradação de sua qualidade.  

A conservação do ecossistema aquático não depende apenas da manutenção de um nível 

mínimo de água, mas também que esta atenda a limites mínimos de qualidade. Oppa (2007) 

utilizando o modelo QUAL2E, simulou dados coletados de qualidade da água do rio Vacacaí Mirim 

a fim de subsidiar alternativas de enquadramento. Para isto, utilizou duas condições de vazão 

comuns à bacia, vazão alta e vazão baixa. Nesta calibração, Oppa (2007) constatou que nos trechos 

a jusante do reservatório, há uma maior degradação das águas devido ao lançamento de efluentes 

domésticos e que durante o período de vazões baixas esta situação fica mais evidenciada devido a 

menor diluição dos constituintes. 

Neste contexto, Oppa (2007) simulou alguns cenários utilizando vazões de referências como 

Q80, Q90 e Q95, nas condições naturais e nas condições com demanda de água para irrigação, que 

coincide com o período de estiagem na região. Para o período considerado mais crítico da bacia, 

período de demanda de água para irrigação, ou seja, com uma menor vazão remanescente no rio, a 

autora constatou que as concentrações dos constituintes são altas, evidenciando um agravamento da 

qualidade da água. 

Com isto fica evidenciado o conflito de usos d`água na bacia hidrográfica do rio Vacacaí 

Mirim, justificando a necessidade de ações que consigam melhorar as condições sanitárias da bacia, 

assim como tecnologias de irrigação que viabilizem o cultivo de arroz, devido a sua importância 

sócio-econômica, com o objetivo de garantir vazões mínimas que atendam a demanda de água para 

a manutenção do meio ambiente. 

 

5 CONCLUSÃO 

Nesse trabalho se propôs uma revisão bibliográfica sobre metodologias de determinação de 

vazões ecológicas e uma discussão sobre a situação atual da bacia hidrográfica do rio Vacacaí 

Mirim. Na primeira parte, por meio da revisão bibliográfica, pode-se constatar que existem diversas 
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metodologias para determinação da vazão ecológica e que a classificação das mesmas ocorre de 

acordo com cada autor. Algumas destas metodologias são mais simples, facilitando a sua utilização 

em bacias com carência de dados e outras mais complexas, abrangendo a necessidade de uma 

equipe mais ampla e multidisciplinar.  

A Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí Mirim possui grandes conflitos na utilização da 

demanda da água existente. O surgimento de políticas que tragam alternativas de implantação de 

novas tecnologias para o cultivo do arroz irrigado juntamente com uma melhoria das condições 

sanitárias, promoveria um avanço significativo no aspecto ambiental. 

No contexto apresentado, não existe uma metodologia ideal para determinação da vazão 

ecológica, porém estudos vem sendo desenvolvidos com o intuito de auxiliar esta escolha. Contudo 

esta deve estar baseada nos conceitos necessários para a manutenção dos habitats e não apenas na 

conservação de uma vazão mínima constante, pois esta não garantiria a manutenção da vida 

aquática. 
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