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ANÁLISES METODOLÓGICAS DE AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE 

OUTORGA DE USO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MUNDAÚ/ALAGOAS 
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RESUMO --- A ocupação territorial desordenada, e a concentração da população nos centros 
urbanos, somada ao aumento da demanda regionalizada de água, tornam a cada dia os conflitos pelo 
uso da água mais complexos, exigindo medidas nem sempre simples para sua resolução. As 
soluções nesse campo necessitam de abordagens abrangentes, incluindo aspectos legais, técnicos, 
sociais, econômicos e ambientais. O processo de outorga é um instrumento de gestão dos recursos 
hídricos que visa à racionalização do seu uso. Para a implantação da outorga se faz necessário 
definir critérios e estabelecer um mecanismo ou adotar ferramentas que permitam a transparência 
do processo, de maneira a não suscitar conflitos entre os distintos usuários. Destarte, através da 
utilização comparativa das metodologias de disponibilidade de água por proporcionalidade de área e 
vazão instantânea como forma de avaliação de solicitação de outorga de águas superficiais na Bacia 
Hidrográfica do Rio Mundaú, em Alagoas, os processos de outorga, dentro da área de estudo, 
tornaram-se favoráveis quase que em sua totalidade aos requerentes através da utilização da 
metodologia combinada entre as curvas de permanência Q90 e Qinstantânea. 

 

ABSTRACT --- The disordered territorial occupation, as well as, the increase of the urbanization 
and the concentrated water demand, has been causing the growth of the conflicts water using 
complexity, that require no easy measures for its resolution. The solutions in this field need 
approaches covering legal, technical, social economics and environmental aspects. The grant 
process is a mechanism for water resources management that aims the rational water use. For the 
grant implementation it is necessary to define criteria and to establish a mechanism or to adopt 
tools, which makes possible the process clarity, to prevent conflicts between the distinct users. In 
this case, through the comparative use of the methodologies of water availability for proportionality 
of area and instantaneous outflow as form of evaluation of request of superficial water grant in the 
Mundaú watershed, in Alagoas, the processes of grant, inside of the area of study, had become 
almost favorable that in its totality to the petitioners through the use of the combined methodology 
it enters the curves of permanence Q90 and Qinstantaneous. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 A definição de critérios para outorga dos direitos de uso da água passa, inicialmente, pela 

adoção de um valor de referência, que indicará o limite superior de utilização do curso d’água. Este 

limite objetiva assegurar o atendimento às demandas de prioridade superior (abastecimento público 

e garantia de vazão mínima no rio) e ao mesmo tempo assegurar o atendimento da vazão outorgada 

PEREIRA (1996). 

 A legislação do Brasil tem, como preceito básico, a água como um bem de domínio público, 

cabendo ao Estado estabelecer a sua alocação entre os diversos setores de usuários de modo a 

garantir um uso equilibrado, sem conflitos e com um mínimo de impactos ambientais. Nesse 

sentido, a Lei nº. 9.433/97 (“Lei das Águas”), que instituiu a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos, apresenta, entre outros instrumentos, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos.  

 O Art. 11, desta mesma resolução, estabelece que o regime de outorga tem como objetivos 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 

acesso à água. Para que isso seja possível, é fundamental o conhecimento dos impactos qualitativos 

e quantitativos de cada usuário e, principalmente, a sistematização da avaliação cumulativa desses 

impactos sobre o corpo de água. Além disso, o “efetivo exercício dos direitos de acesso à água” 

como reporta ao Art. 1º, IV, dos fundamentos, o qual determina que “a gestão dos recursos hídricos 

deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas”.  

 Deve-se salientar que a água é um recurso finito, renovável através do ciclo hidrológico, cuja 

disponibilidade é aleatória no tempo, no espaço e de caráter sazonal, sendo assim, a outorga não é 

uma garantia de fornecimento, apenas o direito ao uso, caso a mesma seja disponibilizada pela 

natureza. Assim, o poder público definiria a vazão mínima que deveria ser mantida no rio, 

suficiente para o atendimento às demandas com prioridade de atendimento superior. As vazões 

excedentes poderiam ser então outorgadas entre os usuários cabendo ao poder público a 

responsabilidade pelo controle de seu uso. 

 O presente estudo surgiu da demanda existente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos – SEMARH/AL, resultado de um cenário formado pelo grande volume de 

pedidos acumulados de outorga de uso de água e da escassez de profissionais qualificados para 

efetuar os respectivos pareceres técnicos. 

 Ademais, com o início da Semana do Meio Ambiente, a SEMARH/AL convidou dentre 

outros, mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento – 

PPGRHS, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, para contribuir de forma direta com a 

sociedade alagoana, no sentido de analisar os processos de outorga para a concessão do uso de água 

pendentes desde 2001 no Estado. 
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 Este artigo objetiva apresentar uma aplicação comparativa das metodologias de 

disponibilidade de água por proporcionalidade de área e vazão instantânea como forma de avaliação 

de solicitação de outorga de águas superficiais na bacia hidrográfica do rio Mundaú, em Alagoas. 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

 A bacia do rio Mundaú abrange uma área total de 4.126 km², sendo 52,2% no estado de 

Pernambuco e 47,8 % em Alagoas, conforme ilustrado na Figura 1. O rio Mundaú possui sua 

nascente no estado de Pernambuco e deságua na lagoa do Mundaú, em Alagoas, caracterizando-o 

como um rio de domínio da União. 

Abrange área de trinta municípios, sendo quinze em Pernambuco e quinze em Alagoas. 

Dentre os municípios pernambucanos, quatro estão integralmente inseridos na bacia do rio Mundaú 

e, além destes, mais quatro têm a sede do município na bacia. Em Alagoas não há municípios com 

área integral na bacia e dez possuem sede na bacia. 

Atualmente a bacia do rio Mundaú possui uma rede hidrológica composta por nove estações 

fluviométricas e dezoito estações pluviométricas, além de estações de monitoramento de qualidade 

da água. 

 

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado através de metodologias de caráter qualitativo e quantitativo. 

Através do método qualitativo, foi possível descrever conflitos referentes à concessão dos pedidos 

de outorga, tais como: proporcionar de forma análoga entre os requerentes a disponibilidade hídrica. 

Ademais, segundo GIL (1991), os métodos quantitativos aplicam-se com freqüência a estudos 

descritivos, que objetivam descobrir e classificar a relação entre variáveis, ou em estudos que 

tenham como objetivo investigar a relação causalidade entre fenômenos. A inter-relação utilizada 

das curvas de permanência Q90 e Qinstantânea possibilitou caracterizar esse estudo como sendo de 

caráter quantitativo.  

Sendo assim, o método de pesquisa pode ser classificado como misto, TRIVIÑOS (1987), ou 

seja, a pesquisa se caracteriza como qualitativa e quantitativa. 

Para a identificação dos conflitos, foram adotadas vazões de referência que representam a 

máxima e a mínima disponibilidade hídrica dos cursos d’água. A vazão de referência utilizada no 

confronto com as demandas é a vazão com 90% de permanência (Q90), vazão que é superada ou 

igualada em 90% do tempo, que corresponde a uma vazão com 90% de garantia de ocorrência. 

 

Figura 2 – Vazão de referência Q90 utilizada nas análises de disponibilidade hídrica 

3.1 Método de Estimativa por Proporcionalidade de Área Direta 

Este é o caso mais geral, onde se tem, pelo menos, um posto fluviométrico, de onde se extrai 

as informações básicas, Q90 e área de drenagem, e calcula a vazão específica a ser aplicada em áreas 

de montante e jusante deste posto. Quando o solicitante da outorga está entre dois postos 

fluviométricos, a estimativa da vazão pode ser calculada através do posto de montante ou jusante 
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ou, pela área incremental entre os dois postos. Nestes casos, as estimativas são relativamente boas e 

mais seguras, pois se têm os dados do manancial em questão. Esta etapa envolve o levantamento 

das estações disponíveis na região, confecção das curvas de permanência de vazões e regionalização 

de vazões com a finalidade de definir as regiões hidrologicamente homogêneas propondo as 

respectivas equações de ajuste para o cálculo da disponibilidade hídrica dos processos de outorga. 

SEMARH (2006). 

 Primeiramente, analisa todas as estações fluviométricas existentes no entorno da região do 

processo em análise, para em seguida determinar a vazão específica do posto mais representativo da 

região. A vazão específica é definida pela vazão por unidade de área, ou seja: 

 q90esp_posto = Q90posto/Ad (1) 

onde: 

q90esp_posto = é a vazão específica em (m³/s.km²) do posto fluviométrico; 

Q90 = é a vazão com noventa por cento de permanência no tempo a nível diário no posto 

fluviométrico em m³/s; 

Ad = é a área da bacia do posto fluviométrico em km². 

Em seguida calcula-se a Q90 no ponto de captação através da seguinte maneira: 

 Q90cap = q90esp_posto x Adcap (2) 

onde: 

Q90cap = vazão com noventa por cento de permanência no tempo a nível diário no ponto da captação 

(m³/s) ; 

q90esp_posto= vazão específica com noventa por cento de permanência no tempo a nível diário do posto 

fluviométrico (m³/s.km²); 

Adcap = área de drenagem da bacia no ponto em questão (km²). 

 

3.2 Método de Estimativa por Proporcionalidade de Vazões Instantâneas 

 Este caso é utilizado quando não existe posto fluviométrico na bacia hidrográfica que contém 

a área em estudo ou as vazões calculadas não representam à realidade local. 

 Este método foi bastante aplicado nas estimativas de vazão de referência para outorga na 

Bahia, SILVA et. al. (2002). 

Este é o caso mais geral, onde se tem, pelo menos, um posto fluviométrico de onde se extrai 

as informações básicas, Q90 e área de drenagem, e se calcula a vazão específica a ser aplicada em 

áreas à montante e jusante deste posto. Quando o requerente da outorga está localizado entre dois 
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postos fluviométricos, a estimativa da vazão pode ser calculada através do posto à montante ou 

jusante ou, pela área incremental entre os dois postos. Nestes casos, as estimativas são 

relativamente boas e mais seguras, pois se têm os dados do manancial em questão. 

Esta etapa envolve o levantamento das estações disponíveis na região, confecção das curvas 

de permanência de vazões e regionalização de vazões com a finalidade de definir as regiões 

hidrologicamente homogêneas, propondo as respectivas equações de ajuste para o cálculo da 

disponibilidade hídrica dos processos de outorga. 

 O primeiro passo da estimativa de disponibilidade hídrica para outorga através deste método é 

o cálculo da vazão Q90 no posto fluviométrico mais representativo. Na seqüência, calcula-se a 

vazão específica, com 90% de permanência (Q90,esp). Aplicando esta vazão no ponto de análise, 

tem-se a primeira estimativa de Q90, pontual.  

 Quando verificada a disponibilidade pelo método descrito no item anterior e constatada que a 

mesma não satisfaz ao pleito, são, então, tomadas as seguintes providências: 

• Fazer medições de vazão instantânea no local de interesse; 

• Ler o nível da régua no posto fluviométrico mais próximo (um ou mais); 

• Verificar na curva-chave, que vazão está passando pela seção fluviométrica; 

• Verificar que permanência no tempo tem a vazão do posto escolhido; 

• Aceitando que a flutuação dos níveis entre o posto fluviométrico e ponto em que se deseja 

saber a Q90 são concordantes, faz-se uma correlação, entre postos e ponto; 

 Salienta-se que as cotas linimétricas dos postos correspondentes são lidas no mesmo dia da 

medição de vazão no ponto de análise. É recomendável que em algumas campanhas façam 

medições de vazões nos locais próximos às instalações das réguas, para serem comparadas com os 

valores obtidos na curva-chave. SEMARH (2006). 

 Com o valor da vazão obtida nos postos, são verificadas as suas permanências no tempo. Este 

procedimento é mais eficiente quanto mais tempo sem chuvas antecedentes tenha havido na região, 

representando, assim, períodos críticos ou escoamentos de base do manancial. A vazão Q90 e o 

coeficiente de correção é dado pela seguinte relação: 

 Q90 = k x Qinst (3) 
 k = Q90 posto / Qinst posto (4) 

onde: 

Q90 = vazão com noventa por cento de permanência no tempo a nível diário no ponto em análise 

(m³/s); 

Q90 posto= vazão com noventa por cento de permanência no tempo a nível diário no posto 

fluviométrico utilizado para correlação (m³/s); 

Qinst = vazão instantânea medida no local em questão (m³/s); 
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Qinst posto= vazão instantânea no posto fluviométrico obtida na curva-chave através da leitura da 

cota lida (m³/s); 

K = fator de correção de permanência das vazões. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Vazão de Referência 

A curva de permanência de vazões relaciona valores de vazões observadas às percentagens 

com que os mesmos foram superados durante um período de observação. Esta curva destaca a 

freqüência de ocorrência de um valor ao longo de todo o período, enquanto que a curva de 

probabilidade de valores mínimos caracteriza os extremos anuais. A vazão de 90% permanência, foi 

obtida através de valores diários de vazão de 33 anos do posto em estudo. A vazão de referência é 

uma vazão mínima que representa uma situação crítica em termos de oferta hídrica, sendo que os 

valores máximos outorgados são frações dessas vazões de referência. 

4.2 – Disponibilidade Hídrica na Bacia do Rio Mundaú 

O controle das condições de manutenção das vazões mínimas ao longo do leito dos 

mananciais não se restringe à avaliação das vazões no ponto de análise. Além do confronto pontual 

entre a demanda e a disponibilidade, também se deve verificar os comprometimentos da outorga em 

pontos previamente outorgados à jusante e à montante. 

Isso porque o comportamento das vazões ao longo do curso d’água é variável, logo, o controle 

das outorgas de direito de uso da água deve ser realizado globalmente, com análise simultânea das 

condições de controle em toda a bacia hidrográfica. 

Após o recebimento da solicitação de outorga, e atendimento de toda documentação exigida é 

realizada a análise técnica para decisão sobre o deferimento ou não do pleito. A pergunta chave a 

ser respondida é se existe disponibilidade hídrica para inclusão do novo usuário no corpo d’água 

pretendido, conforme as condições solicitadas e considerando os usos já existentes e as prioridades 

estabelecidas na legislação que regulamenta o uso das águas superficiais. Nessa etapa dois fatores 

são fundamentais: (i) a existência de informação hidrológica suficiente sobre a oferta e demanda de 

água para subsidiar a decisão e (ii) os critérios de outorga adotados, tais como valores de isenção, 

valores máximos outorgáveis, áreas de restrição, entre outros. SILVA et. al. (2002). 

A Bacia do Rio Mundaú foi escolhida por possuir maior quantidade de pedidos de outorga 

frente às demais bacias, além de ter possibilitado aplicação de diferentes métodos de estudos 

hidrológicos. 
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Figura 3 – Localização dos pontos de pedidos de outorga 

A avaliação de disponibilidade hídrica nesta bacia hidrográfica foi realizada através do 

método da proporcionalidade de área direta através de vazões específicas, utilizando-se o posto 

fluviométrico de Boa Fortuna, no rio Mundaú. 

Preliminarmente se analisam todas as estações fluviométricas existentes no entorno da região 

do processo em análise para, em seguida, determinar a vazão específica do posto mais 

representativo da região. A vazão específica é definida pela vazão por unidade de área da bacia 

mais representativa. 

Em seguida calcula-se a Q90 no ponto de captação multiplicando-se a vazão específica pela 

área de drenagem da bacia no ponto em questão. 

Para análise de outros pontos de pedidos de outorga, no mesmo posto, foi utilizado o método 

da proporcionalidade de área de drenagem, através da correlação da vazão Q90 com a Q instantânea. 
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Estas foram medidas na Estação Boa Fortuna, 39770000, no rio Mundaú, e no rio Satuba nas 

respectivas coordenadas 09° 33' 1,81"S e 35° 53' 39,8"O, ambos no dia 15/02/2003. A bacia que 

contribui para este ponto no Satuba possui área de 334,3km² e a Q90 igual a 1,176m³/s, dando uma 

Q90.esp de 0,003517798m³/s.km². Multiplicando esta pela área de drenagem do ponto de captação, 

tem-se a vazão Q90 no ponto. 

Quadro 1 – Dados fluviométricos utilizados no estudo. 

A legislação estadual regulamentada pelo Decreto 006/01, só permite a retirada de até 90% da 

vazão de referência, tanto para um único usuário quanto para a bacia em sua totalidade.  

Visto que há vários pedidos de outorga de captação de água superficial nesse manancial, 

interferindo assim, na disponibilidade hídrica de cada ponto, utilizando-se o método da 

proporcionalidade de vazão requerida, constatou-se que é possível atender parcialmente a vazão 

solicitada. 

5 – CONCLUSÕES 

A definição legal da outorga, pela Lei nº 9.433/97, imprime o comando de desenvolvimento 

sustentável, pois tem por finalidade assegurar o controle dos usos da água, em termos de qualidade 

e de quantidade, e possibilitar o acesso “de todos” à água, referindo se implicitamente às presentes e 

também futuras gerações. 

 A bacia hidrográfica do rio Mundaú abrange os Estados de Alagoas e Pernambuco, assim, 

deve existir uma integração entre os órgãos regulamentadores no sentido de analisar interferências 

de vazões outorgadas em ambos os Estados. 

 Nenhum pedido de outorga foi indeferido. Alguns requerentes tiveram atendimento parcial de 

suas vazões solicitadas em virtude de seu ponto de captação de água estar localizado próximo a uma 

nascente, portanto, com área de drenagem relativamente pequena. Foi sugerido a SEMARH que 

fossem realizados estudos hidrológicos de vazão instantânea em períodos de estiagem a fim de obter 

resultados mais precisos em condições desfavoráveis. 

Nos pontos de captação onde existia disponibilidade hídrica, essa foi outorgada aos 

requerentes, mesmo não satisfazendo a totalidade dos requerimentos, em virtude da demanda desses 

ser relativamente elevada em relação as áreas de drenagem. Ademais, nas regiões onde a 

Manancial 
Vazão de 

Referência 
Q90 (m³/s) 

Área de Drenagem
da Bacia (km²) Latitude Longitude 

Rio Mundaú 
Estação Boa Fortuna 6,99 3.900,0 09° 28' 2"S 35° 51' 35"O 

Rio Satuba 1,176 334,30 09° 33' 1,81"S 35° 53' 39,8"O 
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disponibilidade hídrica superava o somatório das vazões requeridas, estas foram completamente 

atendidas.  

 Alguns processos não foram julgados em virtude de não apresentarem informações essenciais 

ou por essas estarem incorretas, tais como: coordenadas geográficas dos pontos de captação, 

unidades das grandezas, ausência de alguns documentos. Além disso, a base cartográfica digital 

fornecida pela SEMARH encontrava-se incompleta no sentido de não apresentar alguns riachos e 

outros pequenos afluentes, embora a topográfica da região sugerisse a existência dos mesmos. 

 Por fim, o desenvolvimento dessas atividades contribuiu não somente para o amadurecimento 

profissional dos envolvidos; como possibilitou aplicar na prática conhecimentos teóricos 

adquiridos; contribuir de forma direta com a sociedade alagoana, no sentido de que foram 

analisados os processos de outorga acumulados desde 2001 e finalmente a participação ativa na 

semana do meio ambiente no Estado de Alagoas. 
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