
INTRODUÇãO

Com o objetivo de instituir uma gestão que garan-
ta a sustentabilidade dos recursos hídricos brasileiros, 
a legislação brasileira (Brasil, 1997; Rio Grande do 
Sul, 1994) instituiu um conjunto de instrumentos 
que visam induzir e fomentar o uso sustentado da 
água para o desenvolvimento integrado das regiões. 
Dentre esses instrumentos tem-se a outorga de direito 
de usos da água bruta, o enquadramento dos corpos 

de água, a cobrança pelo uso, os planos de bacias 
hidrográficas e os sistemas de informações.

A outorga de uso dos recursos hídricos consiste de 
uma autorização para o uso da água bruta, bem de 
domínio público, conforme estabelece a Constituição 
Federal (Brasil, 1988). Já o enquadramento das águas 
é instrumento que visa o estabelecimento de objetivos 
de qualidade para cada trecho do rio e define qual 
a classe de uso das águas é a mais conveniente em 
processo socialmente negociado.

RESUmO: Uma caracterização e uma proposição de 
critérios de definição de disponibilidade hídrica para uti-
lizar em processos de outorga de direito de uso das águas 
são apresentados em dois artigos complementares. Neste 
primeiro, “Disponibilidade hídrica para outorga em bacias 
com elevado uso consuntivo (i) : avaliação por SHR” dá-se o 
enfoque para a determinação da disponibilidade hídrica em 
cada seção fluvial individualmente enquanto que no outro, 
“Disponibilidade hídrica para outorga em bacias com elevado 
uso consuntivo (ii) : avaliação integrada por bacia”, é realizada 
uma avaliação integrada por bacia hidrográfica de gerencia-
mento, considerando os usos históricos já contabilizados na 
oferta hídrica atual da bacia. O presente artigo apresenta uma 
alternativa para avaliação de disponibilidade hídrica em uma 
dada seção hidrológica de referência (SHR), considerando 
os aspectos de quantidade e qualidade. Propõe-se o uso da 
curva de permanência para caracterizar quantitativamente 
a disponibilidade hídrica com a determinação de intervalos 
de confiança para inferir cenários de anos secos, médios e 
úmidos. Além disso, avalia-se o cálculo de curvas para cada 
mês de forma a considerar nos cenários a sazonalidade na 
oferta hídrica. Para avaliar a qualidade da água na dispo-
nibilidade utiliza-se a diluição das cargas nos diferentes 
percentis de vazões na curva de permanência e a respectiva 
comparação com os parâmetros de enquadramento definidos 
pela legislação. Os resultados mostram o uso mais eficiente 
da água com maiores volumes outorgáveis, devido à avaliação 
sazonal da disponibilidade hídrica.
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AbSTRACT: A characterization and a proposal of crite-
ria for defining water availability for use in procedures for 
granting the water rights are presented in two additional 
articles. The first “Water availability for grants in water 
basins with high consuntive use (i): assessment by HSR” 
there is a focus for determination of water availability 
in each river section and the other, “Water availability 
for grants in water basins with high consuntive use (ii): 
integrated assessment by basin “ is performed an integrated 
assessment by river basin management, considering the 
historical uses already factored in the current water 
supply basin. This article presents an alternative for 
assessment of water availability in a given hydrological 
section of reference (HSR), considering quantity and 
quality aspects. It is proposed to use the flow duration 
curve with the determination of confidence intervals to 
characterize quantitatively the water availability and de-
fine scenarios of dry, normal and wet years. Furthermore 
it is evaluated the calculation of curves for each month 
in order to consider the seasonality in water supply. To 
assess the quality of water in the availability is proposed 
the dilution of loads in the different outflow percentiles 
in the flow duration curve, along with the comparison 
to parameters defined by the legislation. The results show 
the most efficient use of water with larger quantity of 
water for grants, due to seasonal assessment of water 
availability.
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A outorga de direito de uso dos recursos hídricos 
deve ser implementada a partir de um estudo de 
quantificação da disponibilidade hídrica dos manan-
ciais, além do levantamento das quantidades de água 
demandadas em cada caso, a fim de que se alcance o 
objetivo principal de utilização racional dos recursos 
hídricos por meio de balanço hídrico. A outorga, 
pois, visa disciplinar o uso das águas (demandas) 
para adequá-lo à disponibilidade quali-quantitativa 
limitada pela natureza e variável no tempo, consi-
derando tanto os aspectos de quantidade como de 
qualidade das águas.

Vários aspectos podem ser levantados e estudados 
com relação à disponibilidade hídrica para outorga. 
Em dois artigos, procura-se dividir o problema em 
duas equações: neste primeiro, “Disponibilidade 
hídrica para outorga (i): avaliação por shr” dá-se o en-
foque para a determinação da disponibilidade hídrica 
em cada seção fluvial individualmente, enquanto que 
no segundo, “Disponibilidade hídrica para outorga (ii) 
: avaliação integrada por bacia”, o segundo, tem por 
finalidade apresentar metodologia para de alocação 
da água disponível entre os usuários da bacia, de 
forma integrada, visando atender de forma justa tanto 
os usuários de montante como os de jusante.

A disponibilidade quali-quantitativa de uma bacia 
é informação necessária para balancear tanto as reti-
radas de água para usos consuntivos como a diluição 
de poluentes. Além disso, a disponibilidade hídrica 
para finalidade qualitativa é uma parcela quantitativa 
que deve ficar corrente no curso de água (instream 
flow) para atender as necessidades volumétricas de 
diluição. Considerando essa visão, os usos consun-
tivos são concorrentes dos usuários de qualidade da 
água (Kelman, 1997).

A disponibilidade quantitativa outorgável pode 
ser definida como a quantidade de água cujo uso 
pode ser garantido associado a um determinado 
risco de falha, dado que na natureza, a oferta hídrica 
é significativamente variável e aleatória ao longo do 
tempo. A definição dessa disponibilidade ainda é 
um valor em discussão, que depende da definição de 
critérios e de equacionamentos de balanço hídrico 
nas bacias hidrográficas.

No caso do Rio Grande do Sul existe uma sazo-
nalidade na oferta hídrica, sendo significativamente 
menor nos meses de verão do que nos meses de in-
verno. Como agravante tem-se que os meses de maior 
demanda, por serem os meses mais apropriados para 
o desenvolvimento de culturas anuais, são justamente 
os meses de verão.

Além disso, deve-se ainda considerar a variabili-
dade interanual climática que implica em anos com 
grande oferta hídrica e outros não. Se a outorga foi 
concedida com base nos valores dos anos mais secos 
(vazões mínimas), nos anos mais úmidos a produção 
será sub-dimensionada em relação à oferta. Se a ou-
torga foi concedida com base nos valores correspon-
dentes a disponibilidade dos anos de umidade média, 
podem ocorrer perdas em função do maior risco 
assumido em caso de ocorrência de um ano seco.

Como complicador na tarefa de quantificar a 
disponibilidade, tem-se ainda a carência ou a pouca 
disponibilidade tanto de informações fluviométricas 
e climatológicas históricas como das quantidades 
utilizadas de água ao longo do tempo. Esta carência 
exige o uso de estratégias diferenciadas que usem ao 
máximo as poucas informações existentes.

Outra questão relativa à disponibilidade refere-se 
aos aspectos de qualidade, pois é necessário discipli-
nar o uso das águas para que as mesmas permaneçam 
com a qualidade esperada pelos objetivos do enqua-
dramento. É necessário definir qual será a parcela 
da disponibilidade hídrica que será utilizada como 
referência para atender os objetivos de qualidade 
previstos no enquadramento das águas, consideran-
do necessariamente a sazonalidade e a variabilidade 
interanual.

Este artigo tem por finalidade apresentar critérios 
para definição da disponibilidade hídrica quali-
quantitativa em cada seção de uma bacia hidrográ-
fica, considerando a carência de dados históricos, a 
sazonalidade, a variabilidade interanual da oferta e os 
usos históricos. São apresentados resultados referentes 
à aplicação desses critérios em bacias do Estado do 
Rio Grande do Sul, onde o uso preponderante é o 
da lavoura orizícola, e adotados para subsídios da 
emissão de outorga.

Pela simplicidade da estratégia, a metodologia 
proposta pode ser facilmente replicada para outras 
bacias hidrográficas com características de uso se-
melhante.

mODElO DE bAlANÇO híDRICO ADOTADO 
NO RIO GRANDE DO SUl
A disponibilidade hídrica, obtida a partir dos 

dados de uma estação fluviométrica, traz embutidas 
as demandas a montante desta estação, já que durante 
o monitoramento sistemático, os níveis observados 
representam a sobra de água após as retiradas para 
os usos consuntivos a montante na bacia. Quando o 

REGA v4 n2-06.indd   52 07/08/2008   15:55:23



5353

Cruz, J. C.; Silveira,  G. L. da.     Disponibilidade hidrica para outorga (i): avaliação por seção hidrológica de referência

uso consuntivo é significativo, como no caso de áreas 
agrícolas destacadamente as cultivadas com arroz 
irrigado, os valores observados de vazão representam 
o valor remanescente. A este valor estão associados 
todos os usuários de montante, e, no caso de uso 
agrícola, estes usuários se encontram distribuídos 
de forma difusa e distribuída ao longo da bacia. Por 
exemplo, no caso da bacia do rio Santa Maria no 
pampa gaúcho, para uma área de 15.000km2 de bacia 
tem-se mais de 500 usuários distribuídos (UFSM/
SEMA, 2004). Seria impossível, para cada solicita-
ção de outorga desenvolver um estudo hidrológico 
específico e avaliar o impacto nos demais, para efeito 
de gestão. Além disso, outra dificuldade encontrada 
é a falta de registro históricos dos usos exercidos no 
passado e respectivos volumes de água utilizados.

Para enfrentar esta situação foi estabelecido como 
estratégia dividir o rio em trechos de gerenciamento 
sendo a disponibilidade hídrica em cada trecho 
considerada como um marco inicial para balanço 
de volumes. Desta forma surge o conceito de Dis-
ponibilidade Hídrica Marco Zero (Silveira et al., 
1998; Cruz et al., 1999; Cruz, 2001) onde, nesta 
disponibilidade se consideram já descontados os 
usos exercidos.

CARACTERIzAÇãO qUANTITATIVA DA 
DISPONIbIlIDADE híDRICA POR ShR
Para cada seção hidrológica de referência (SHR) a 

escolha da variável ou função hidrológica que caracte-
riza a disponibilidade é questionável. Isto se dá devido 
à capacidade de representatividade dos processos 
físicos e ambientais. As funções hidrológicas tradi-

cionais são: (i) hidrogramas que representam a vazão 
no tempo, mas não indicam a probabilidade de sua 
ocorrência, apenas é descritivo do comportamento; 
(ii) curvas de permanência de vazões que representam 
uma forma de expressão da freqüência de ocorrência 
das vazões do rio, mas tem como limitação a falta 
de representatividade da seqüência temporal; (iii) 
curvas de probabilidade de vazões médias que não 
retratam a variação do hidrograma; e (iv) curvas de 
probabilidade de vazões mínimas (que não informam 
como esses valores ocorrem (variação) durante os 
períodos de estiagens).

A curva de permanência de vazões caracteriza a 
distribuição temporal probabilística da disponibili-
dade hídrica para outorga. De modo a contemplar 
os aspectos de sazonalidade, pode-se obter uma curva 
para cada mês, com os dados de vazões médias diárias 
de cada mês, disponíveis no período histórico de 
dados. Para cada tipo de curva, considerando-se a 
existência de “n” anos, com dados de vazões médias 
diárias, pode-se obter “n” curvas de permanência, 
uma para cada mês. Tomando-se cada permanência 
(percentil) como uma variável aleatória, pode-se 
obter uma amostra com tantos valores independentes 
quantos forem os “n” anos com dados, para cada 
uma das variáveis aleatórias, e calcular suas esta-
tísticas. Essas formulações podem ser encontradas 
total ou parcialmente nos trabalhos de Cruz (2001), 
Smakhtin (2001), Jehng-Jung e Bau (1996), Voguel 
e Fennessey (1994), LeBoutillier e Waylen (1993), 
UFSM/SOPS/RS (1993). A Figura 1 ilustra como 
são agrupados os conjuntos de cada variável aleatória 
considerada no trabalho.

FIGURA 1. Conjun-
to de dados das 
variáveis aleatórias 
“Vazão de Perma-
nência X%”.
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Admitindo-se as hipóteses de normalidade e de 
independência dos “n” dados para cada percentil da 
amostra (variáveis aleatórias: ver exemplo de amostra 
de pontos do percentil 55 na Figura 1), pode-se obter 
as estatísticas da amostra: a média das vazões (Qmd) 
e o desvio padrão (Qdv). Com estas estatísticas é 
possível estabelecer os intervalos de confiança supe-
rior (representando os anos mais úmidos) e inferior 
(representando os mais secos) com o uso das equa-
ções clássicas da teoria da distribuição normal. Cruz 
(2001) testou a normalidade das amostras para 15 
estações fluviométricas e 13 tipos de séries de vazões 
(ano todo e mês a mês) e obteve aceitação com sig-
nificância de 10% para 87,3% das séries. Após uma 
consistência e a identificação e a retirada de um posto 
fluviométrico que não seguiu a tendência, a aceitação 
subiu para 91,8%. A Figura 2 mostra a curva média 
obtida e os respectivos limites superior e inferior do 
intervalo de confiança, correspondente ao mesmo 
exemplo da Figura 1.

A vantagem desse critério de cálculo é que se ob-
tém uma curva média (valor esperado) e limites de 
confiança (intervalos) que podem ser interpretados 
como representando a variabilidade interanual das 
vazões, entre seqüências de anos secos ou úmidos. 
Quanto mais significativas forem as diferenças entre 
as características hidrológicas de anos consecutivos, 
maior será a dispersão indicando uma maior variabi-

lidade de disponibilidade hídrica entre anos. Pode-se 
interpretar o limite superior do intervalo de confiança 
como sendo a disponibilidade possível em anos mais 
úmidos e o limite inferior como sendo a disponi-
bilidade possível em anos de estiagem. Ou seja, se 
forem determinados intervalos de confiança de 90%, 
os valores do limite superior (5% acima da média) 
então são representantes dos anos úmidos, os valores 
da curva média representam o valor esperado em anos 
“normais”, enquanto que os valores do limite inferior 
(5% abaixo da média) representam anos secos

Como caracterização da disponibilidade hídrica, 
é necessário estabelecer, dada a diversidade de possi-
bilidades de interpretação, critérios de definição da 
disponibilidade como orientadores da outorga. A 
vazão de referência de outorga (Cruz e Tucci, 2005; 
Cruz, 2001; Ribeiro, 2000; Silveira et al., 1998; 
Kelman, 1997), que é o estabelecimento de um valor 
de vazão que passa a representar o limite superior de 
utilização da água em um curso de água, é uma das 
mais utilizadas. A aplicação do critério de vazão de 
referência, segundo Harris et al. (2000), constitui-
se em procedimento adequado para a proteção dos 
rios, pois as alocações para derivações são geralmente 
feitas a partir de uma vazão de base, de elevada per-
manência no tempo e caraacterizada pela pequena 
probabilidade de não atendimento das demandas.

FIGURA 2. Curva de Permanência média e respectivo intervalo de 
confiança, em Rosário do Sul (10.000km2) na bacia do rio Santa Maria.
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O critério de vazão de referência pode ser uti-
lizado também para caracterizar a sazonalidade a 
partir do estabelecimento das curvas de permanência 
mesnsais.

Outras possibilidades de definir a disponiblidade 
são o estabelecimento de normas proporcionais e de 
prioridades (Pigran, 1998; Lee e Jouravlev, 1998; 
Lanna, 1998; Silva e Lanna, 1997; Lanna et al., 1997; 
Pereira, 1996). Na modalidade proporcional os direi-
tos se definem em função de uma fração disponível 
no curso da água ou reservatório.

Considerando-se prioridades, pode-se estabelecer 
outorgas escalonadas de vazões maiores que devem 
estar associadas a maiores riscos de racionamento. 
Exemplificando, uma outorga baseada em uma per-
manência de 70% deve estar sujeita a racionamentos 
muito mais freqüentes que a outorga baseada na 
permanência de 90%.

O critério de outorgar com riscos escalonados per-
mite a retirada de vazões variáveis ao longo do tempo, 
mas não se confunde com a vazão de outorga sazonal, 
que pode ser estabelecida com base na variabilidade 
intra-anual do regime hidrológico, quantificando va-
lores de disponibilidade para cada mês do ano (Cruz, 
2001). Quando a sazonalidade do regime hidrológico 
é significativa, ela pode tornar-se um fator importante 
a ser considerado para a definição da vazão outorgá-
vel, independente da adoção ou não do conceito de 
escalonamento. A vantagem evidente da sazonalidade 
é a possibilidade de outorga de maiores valores em 
épocas mais úmidas, mantendo a uniformidade do 
risco, ao contrário da outorga escalonada..

CARACTERIzAÇãO qUAlITATIVA  
DA DISPONIbIlIDADE híDRICA
Segundo a legislação vigente de recursos hídri-

cos, Lei Federal 9433/97, no seu Art. 9º reza: “O 
enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água, visa 
assegurar às águas qualidade compatível com os 
usos mais exigentes a que forem destinadas e di-
minuir os custos de combate à poluição das águas, 
mediante ações preventivas permanentes” (Brasil, 
1997). O enquadramento de corpos de água 
em Classes de uso é, portanto, um instrumento 
importante no processo de gestão, pois traduz as 
diretrizes de uso definidas pela sociedade e pelos 
órgãos gestores para os corpos de água e estabele-
ce as correspondentes Classes de uso e metas de 
qualidade adequadas. Os objetivos de qualidade 

a serem mantidos nos corpos hídricos deverão 
respeitar os critérios estabelecidos pela legislação, 
que determina o enquadramento dos trechos de 
rio, e limitam a maior ou menor possibilidade para 
autorização de uso.

A qualidade a ser mantida no corpo receptor 
(enquadramento), expressa por Classes de uso, é 
disciplinada na forma de padrões pela Resolução n° 
357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA, 2005). Padrões são valores-limite para 
serem atendidos num corpo hídrico destinado a 
um uso específico. Esses limites são estabelecidos 
cientificamente, associando concentrações ou níveis 
de determinadas variáveis de qualidade a efeitos no 
meio ambiente.

Além do padrão de qualidade dos corpos recepto-
res, a Resolução CONAMA n° 357/2005, apresenta, 
ainda, padrões para lançamento de efluentes nos 
corpos de água, bem como padrões de balneabili-
dade. Preparou-se, a partir da resolução, um quadro 
síntese, utilizado para a classificação de usos das 
águas brasileiras. São 5 classes, a classe Especial e 
as classes de 1 a 4, para cada tipo de águas: doces, 
salobras e salinas.

Considerando que a disponibilidade hídrica é 
caracterizada por vazões de referência vinculadas 
a uma permanência no tempo, é necessário deter-
minar as concentrações prováveis de cada variável 
de qualidade pesquisada, para verificar se atendem 
ou não as diretrizes do enquadramento. Para isso, 
é necessário conhecer as cargas dos poluentes para 
relacionar com os valores de referência de disponi-
bilidade quantitativa.

O processo de identificação das cargas é realizado a 
partir da avaliação quali-quantitativa, onde (i) os da-
dos de descarga são provenientes do monitoramento 
quantitativo com medição da descarga no momento 
da coleta; (ii) os valores das variáveis de qualidade são 
resultados do monitoramento qualitativo, com coleta 
de amostras e análises em laboratório.

A concentração de um soluto na água é dada em 
unidade de massa do soluto por unidade de volume 
[ML-3] do solvente ou em massa por vazão [ML-3T] 
do solvente.

A grande questão que se coloca é: como definir 
(ou inferir) qual a quantidade de água para servir de 
parâmetro guia no controle da qualidade de água, 
já que a concentração de um soluto depende da 
vazão e que esta é extremamente variável ao longo 
do tempo?
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QuADRO 1 
Águas brasileiras: Classificação das águas de acordo com os usos

TIPO DE CONSUmO

TIPO DE ÁGUA
DOCE SAlINA SAlObRA

ClASSE
Espe-
cial 1 2 3 4 Espe-

cial 1 2 3 Espe-
cial 1 2 3

Abastecimento para consumo 
humano tD tS tC

tC 
ou

tAV

tC 
ou

tAV
Aqüicultura e atividade de 
pesca. X X X

Dessedentação de animais. X
harmonia paisagística X X X
Irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; X

Irrigação de hortaliças/frutas 
que são consumidas cruas/sem 
remoção de película;

X X

Irrigação de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com 
os quais o público possa vir a 
ter contato direto.

X X

Navegação X X X
Pesca amadora X X X
Preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas

X X X

Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de 
conservação de proteção 
integral 

X X X

Proteção das comunidades 
aquáticas X* X X X

Recreação de contato primário, 
tais como natação, esqui 
aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAmA nº. 274, 
de 2000;

X X X X

Recreação de contato 
secundário. X X X

tipos de tratamento para a água de consumo humano:
- Desinfecção: TD; Simplificado: TS; Convencional: TC; Avançado: TAV
X* - em terras Indígenas.
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Para responder a essa questão, UFSM/SEMA 
(2003a, 2003b) estabeleceram a estratégia de de-
terminar as cargas poluidoras, realizando medições 
concomitantes de vazão e concentrações, para poste-
riormente realizar a diluição das cargas no espectro de 
variabilidade das vazões. Essa estratégia foi também 
ensaiada por Silveira et al. (2003).

As concentrações prováveis de cada variável de 
qualidade pesquisada são obtidas dividindo-se os 
valores das cargas orgânicas médias pelas vazões com 
diferentes permanências de medianas a mínimas.

A avaliação das condições de qualidade das águas 
na bacia, portanto, são realizadas a partir da com-
paração dos resultados da diluição das cargas nas 
vazões de referência com os padrões estabelecidos 
pela resolução CONAMA 357/2005 (ver exemplo 
na Tabela 1). Essa abordagem permite ao gestor uma 
visão mais abrangente da situação de variabilidade 
da qualidade da água, associado a um grau de risco 
de ocorrência, função do percentil correspondente 
na curva de permanência das vazões. O exemplo da 
Bacia Escola do Campus da UFSM (10 km2 de área) 
pode ser conferido na Tabela 1: a Calha da Gráfica 
(35% da área da bacia hidrográgica) corresponde a 
uma sub-bacia cuja ocupação é predominantemente 
urbana e localiza-se a montante da bacia de contribui-
ção à Calha Pains. A parcela da bacia compreendida 
entre a calha da Gráfica e a do Pains (65% da área 
da bacia), corresponde a área ocupada pelo Campus 
da Universidade Federal de Santa Maria. A poluição 

urbana de montante passa pelo interior da área do 
Campus.

Além disso, a legislação prevê a necessidade de 
estabelecer quantidades a serem mantidas para a 
preservação ambiental. Existem inúmeras aborda-
gens sobre esse tema (Milhous, 1998; Lamb, 1995; 
Stalnaker et al., 1995; Neiff, 1994), sendo que a 
tendência atual tem sido a consideração de vários 
valores, considerando os pulsos hidrológicos, ao invés 
de um único valor mínimo de referência (Silveira et 
al., 2006; Cruz, 2005; Tockner et al., 2000; Sarmento 
e Pelissari, 1999; Richter et al. 1996 apud Harris et 
al., 2000).

DISPONIbIlIDADE híDRICA  
qUAlI-qUANTITATIVA
Para cada seção do rio que define trechos de 

gerenciamento, a vazão disponível Qd (escoamento 
remanescente) diminuída da vazão de preservação 
ambiental fornece a verdadeira vazão/disponibilidade 
remanescente ou “vazão outorgável” (Qr). Esta vazão 
deve ser referenciada como ponto de partida para 
iniciar o balanço hídrico uma vez que caracteriza a 
vazão Marco Zero conforme proposto por de Silveira 
et al. (1998), Cruz et al. (1999) e Cruz (2001).

A disponibilidade remanescente de vazão pode ser 
menor, igual ou maior do que zero (Cruz, 2001):

a) No primeiro caso, de acordo com a perma-
nência adotada, que expressa o grau de risco 
assumido na tomada de decisão, o consumo 
atual na SHR é maior do que poderia ser, 
uma vez que ultrapassa os limites impostos 
pela vazão de proteção ambiental. Neste caso, 
duas possibilidades de gestão são aplicáveis. 
A primeira diz respeito à restrição de uso 
(racionamento). A segunda refere-se à possi-
bilidade de investimentos na bacia para fins 
de redistribuir no tempo as vazões, através 
de obras e/ou intervenções destinadas ao ar-
mazenamento nos períodos de superávit, no 
mínimo para garantir uma vazão regularizada 
igual à de conservação ambiental nos períodos 
onde foram identificados os déficits.

b) O segundo caso, onde o resultado da diferen-
ça é igual a zero, expressa uma SHR onde a 
demanda está no limite de seu crescimento. 
Qualquer crescimento adicional requer inves-
timentos adicionais.

tABeLA 1 
Exemplo de diluição das cargas nas curvas  

de permanência: seções localizadas na Bacia Escola  
do Campus da UFSM/RS

Vazões de
Diluição

Calha Gráfica Calha Pains
DbO5,20 DbO5,20

(mg/L) Classe (mg/L) Classe
Q50% 11,1 4 4,2 2
Q60% 13,3 4 5,7 3
Q70% 16,6 4 7,1 3
Q80% 19,0 4 9,8 3
Q90% 22,5 4 10,7 3
Q95% 27,6 4 12,4 4

Fonte: Silveira et al (2003)

REGA v4 n2-06.indd   57 07/08/2008   15:55:25



58

REGA – Vol. 4, no. 2, p. 51-64, jul./dez. 2007

c) A terceira possibilidade, quando a diferença 
é maior do que zero, indica que é possível 
aumentar a demanda até o limite do valor 
resultante, isto é, expressa a vazão que poderá 
ser outorgada para novos usuários ou para am-
pliação das demandas já praticadas de usos.

O uso qualitativo das águas constitui um uso 
não-consuntivo, que preserva um volume de água 
que ficará no corpo hídrico, mas indisponível para 
outros usos consuntivos, é uma reserva de vazão para 
diluição conforme proposto por Kelman (1997). 
Portanto, pode ser considerado, nos cálculos de 
balanço hídrico, como um uso consuntivo. Outra 
característica desse tipo de uso, é que a vazão re-
servada representa uma carga diferente para cada 
variável, porém um único volume reservado para 
atender a vários usuários. Nesse caso, é preciso orga-
nizar diferentes planilhas de balanço, uma para cada 
parâmetro em análise.

lOCAl DE APlICAÇãO
A caracterização da disponibilidade quali-quan-

titativa com os critérios expostos foi realizada para 
a bacia do rio Santa Maria (UFSM/SEMA, 2004, 
2003a) e é resultante de convênio firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o 
Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande 
do Sul (DRH/SEMA/RS). O convênio tinha como 
objetivo a conjugação de esforços técnicos, econô-
micos, financeiros, administrativos e de pesquisa no 
sentido da realização de ações de apoio necessárias à 
implantação da outorga de uso da água na bacia.

A Região Hidrográfica do rio Santa Maria carac-
teriza-se especialmente pela atividade agropecuária, 
apresentando paisagens típicas da fronteira gaúcha 
com o Uruguai, onde a pecuária extensiva tradicional 
se mescla com a orizicultura moderna, em campos 
entremeados com várzeas ocupadas por rotação de 
pastagem natural e lavoura de arroz. Esta paisagem 
apresenta um eixo de mudanças leste-oeste, que refle-
te as transições do Escudo Riograndense, Depressão 
Central e Planalto da Campanha, configurando os 
padrões que caracterizam as diferenças observadas 
entre as sub-bacias referentes aos braços Santa Maria 
e Ibicuí-da-Armada, que possuem suas cabeceiras nas 
margens opostas deste gradiente (UFSM/SEMA, 
2004).

A bacia do rio Santa Maria caracteriza-se pelo 
intenso desenvolvimento da lavoura de arroz irrigada, 
com demandas médias de água da ordem de 15.000 

m3/ha anuais, captadas em cursos de água existentes 
na bacia ou então em reservatórios construídos pelos 
lavoureiros.

RESUlTADOS
O critério para definição da disponibilidade 

hídrica utilizado nos projetos piloto no Rio Grande 
do Sul considerou:

 a disponibilidade calculada representa a Dispo-
nibilidade Quali-quantitativa para a finalidade 
de outorga de uso das águas, sendo suporte 
tanto para retiradas de água para usos consun-
tivos como para diluição de poluentes. Os usos 
consuntivos são concorrentes dos usuários de 
qualidade da água que deve ficar corrente no 
curso d’água (instream flow) para atender as 
necessidades volumétricas de diluição;

 a sazonalidade com a determinação das curvas 
de permanência mensais;

 a variabilidade interanual com as curvas de 
permanência médias e respectivos intervalos 
de confiança;

 o marco zero, ou seja, as disponibilidades 
calculadas consideradas como remanescentes 
dos usos atuais.

A disponibilidade hídrica para a outorga no 
Rio Grande do Sul foi caracterizada com base nas 
curvas de permanência sazonais (período mensal) 
determinadas ano a ano, para as estações com séries 
históricas. Para seções de interesse da outorga (Se-
ções Hidrológicas de Referência – SHR), as vazões 
características de interesse foram determinadas com 
a utilização de técnicas de regionalização ancorada 
em medições de vazão locais realizadas concomitantes 
em toda a bacia (Silveira et al., 2005).

Com a finalidade de considerar a sazonalidade e a 
variabilidade interanual das vazões, foram calculadas 
as curvas de permanência de cada mês, ano a ano, e 
depois calculadas a curva média e as curvas limites 
do intervalo de confiança de 90%. Essas curvas po-
dem ser interpretadas como (SILVEIRA et al., 2005; 
UFSM/SEMA, 2004; Cruz, 2001):

a) curva superior do intervalo de confiança de 
90%: significa que apenas 5% dos anos a curva 
de permanência terá vazões superiores. Curva 
possível em anos úmidos como acontece em 
anos de “el niño”;
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b) curva média: valor esperado para as vazões de 
permanência em um ano qualquer. Representa 
o que acontece nos anos de umidade média;

c) curva inferior do intervalo de confiança de 
90%: significa que apenas 5% dos anos a curva 
de permanência terá vazões inferiores. Curva 
possível em anos de estiagem.

O percentual para definição da vazão de referência 
de disponibilidade hídrica, definidos em consenso 
entre o DRH/SEMA/RS e a equipe técnica dos 
estudos, foi a vazão de permanência de 90%.

A Figura 3 ilustra a disponibilidade hídrica para 
a seção de Rosário do Sul, considerando a sazonali-
dade e a variabilidade interanual. A Figura 4 ilustra 

a disponibilidade hídrica estabelecidas para todas 
as seções hidrológicas de referência para a outorga, 
considerando o cenário de anos secos.

As variáveis de qualidade da água foram deter-
minadas em duas campanhas, uma em período sem 
irrigação e outra em período com irrigação, simulta-
neamente às medidas de descargas para possibilitar a 
determinação das cargas produzidas juntos as SHRs. 
Os procedimentos de coletas e preservação das 
amostras seguiram as recomendações estabelecidas 
no Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (APHA, 1995). Ressalta-se que as 
amostragens foram realizadas por coleta simples, 
sendo que os valores das variáveis representam a 
situação do momento da coleta.

Figura 4 – Disponibi-
lidade hídrica marco 
zero para todas as 
ShRs da bacia do 
Santa maria.

Figura 3. Disponibili-
dade hídrica “marco 
zero”.
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Para todas as variáveis amostradas, foram calcu-
ladas as cargas. Considerando o enquadramento de 
cada trecho, foram calculadas as vazões necessárias 
para manter o recurso hídrico no enquadramento e 
verificado, na curva de permanência média da seção, 
qual a permanência correspondente à vazão para o 

enquadramento (vide exemplo na Tabela 2). Outra 
forma de representar essa situação é apresentada no 
exemplo da Figura 5 que mostra as concentraçoes da 
DBO5,20 obtidas com as diferentes vazões da curva de 
permanência e os valores limites para cada classe de 
enquadramento segundo a CONAMA 357/2005.

tABeLA 2 
qualidade da água na ShR de Rosário do Sul

ShR16 - Rosário do Sul

Variável Carga - kg/dia
Vazão necessária para manter o 

enquadramento
(m3/s)

Permanências de janeiro das va-
zões de diluição para cada variável 

de qualidade
S. dissolvidos 359647.47 8.33 P>95%
DBO5 15408.05 35.67 74%
Fluoreto 719.29 5.95 P>95%
Cloreto 8669.40 0.40 P>95%
Nitrito 530.01 1.86 P>95%
Nitrato 1060.01 0.28 P>95%
Fosfato 189.29 28.60 82%
Sulfato 4467.20 0.21 P>95%
Ferro total 3861.48 148.98 P<40%
Alumínio total 1514.31 175.27 P<40%
Cádmio total 0.38 4.38 P>95%
Zinco total 98.43 6.33 P>95%
Cobre total 201.78 116.77 P<40%
C.fecais 1.44e+12 16.74 94%

Figura 5. Diluição 
da carga de 
DbO5,20 na curva 
de permanência 
de Rosário do Sul.
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Este tipo de estratégia fornece ao gestor cenários 
variados para subsidiar a tomada de decisão, mesmo 
em ambiente de escassez de informações. Adota-se 
a carga observada como representativa da síntese 
do estado atual das águas a montante da seção. 
Para cada variável de qualidade considera-se uma 
disponibilidade hídrica diferente. Tem-se, portanto, 
duas situações:

(i) sendo as permanências das vazões de diluição 
para enquadrar na classe desejada maiores que 
o valor de referência para outorga, significa que 
existe ainda possibilidade de outorgar alguma 
quantidade de carga da variável considerada: 
há disponibilidade hídrica para outorgar;

(ii) se as permanências forem menores, significa 
que as cargas estão elevadas para aquele trecho 
e providências gerenciais precisam ser tomadas: 
não há disponibilidade e sim déficit hídrico. 
A outorga de direito de uso das águas para a 
diluição de variáveis qualitativas, só poderá 
ser emitida no limite da carga para o regime 
fluvial, representada pela curva de permanên-
cia média. O restante da demanda qualitativa 
(já exercida, pois foi detectada nas amostras) 
deverá ser ajustado com outras ações de geren-
ciamento.

A análise de cada caso deve ser realizada conside-
rando a bacia toda. A seguir alguns exemplos de situ-
ações para análise, ocorridas na região de estudo.

No exemplo da DBO5,20 de Rosário do Sul apre-
sentado na Figura 5, a concentração para vazões com 
95% de permanência enquadra o trecho na classe 4. 
Para que a classe 2 fosse respeitada, seria necessário 
uma vazão da ordem de 53% de permanência, uma 
vazão muito elevada, o que ilustra a necessidade 
de ações de gerenciamento para reduzir a carga de 
DBO no trecho considerado. Os elevados teores de 
DBO5,20 observados em várias seções, podem estar 
relacionados: i) com áreas de banhados a montante 
da seção, que contribuem com o aporte de matéria 
orgânica coloidal, levando ao consumo de oxigênio 
dissolvido no meio e ao mesmo tempo promovendo 
uma inibição dos processos fotossintéticos para for-
mação de oxigênio.; ii) o impacto da ocupação urbana 
no entorno. Nesse caso, é preciso identificar a causa 
desses valores. No caso de a DBO estar relacionada 
com a presença de banhado, esse valor também pre-
cisa ser revisto no processo do enquadramento.

No caso da causa ser a presença de resíduos oriun-
dos de atividade urbana, outras ações de gerencia-

mento devem ser estudadas. Uma delas é a indução 
da aceleração na implantação plena dos sistemas de 
esgotamento sanitário e tratamento, adotando um 
ou mais instrumentos da gestão de recursos hídricos 
e ambiental: termos de ajuste de conduta, restrições 
no licenciamento, cobrança pela carga lançada.

Essa mesma estratégia resolve também o problema 
da presença de grande número de coliformes fecais 
presentes na água, pois o mesmo é um indicativo da 
poluição por despejos domésticos, situação observada 
nas duas campanhas realizadas.

Observando-se os resultados das campanhas, 
constata-se a presença de elevados teores de ferro 
total e alumínio total. As cargas são superiores aos 
limites de enquadramento em praticamente todas 
as SHR’s. Deve-se levar em consideração que os ele-
vados valores encontrados para esses metais podem 
estar relacionados às características geológicas da 
região, a qual apresenta em sua constituição rochas 
silicatadas aluminosas e ferruginosas e em algumas 
extensões, manganesíferas. Associados ao manejo 
inadequado do solo, que favorece os processos ero-
sivos, estes constituintes podem ser carreados para os 
corpos hídricos, justificando assim os elevados teores 
encontrados. Neste caso, teores mais elevados podem 
ser naturais na região, agravados pelo manejo do solo. 
Nestes casos, os critérios relacionados aos parâmetros 
limites de concentrações desses elementos e que 
definem o enquadramento devem ser revistos, com 
a implantação de um programa de monitoramento 
qualitativo.

O elevado teor de fosfato pode estar relacionado 
ao carreamento de insumos utilizados nas culturas 
plantadas presentes, na ocasião da coleta, na área de 
entorno, principalmente a montante das seções. Nes-
te caso, pode sugerir ações de mudanças tecnológicas 
e de manejo das plantações.

É importante considerar que, as duas campanhas 
realizadas forneceram elementos para compreensão 
dos recursos hídricos da bacia, porém não permitem 
maiores conclusões. Deve-se ressaltar que apenas 
com o estabelecimento de um programa de moni-
toramento operacional é possível avaliar de forma 
segura os aspectos de qualidade das águas para a 
bacia hidrográfica.

CONClUSÕES
A estratégia de adotar um marco zero para desen-

volver o balanço hídrico, permite iniciar o processo 
de outorga em bases não meramente burocráticas, 
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pois não deixa o processo dependente do perfeito 
conhecimento de cadastro de usuários, e o mesmo 
passa a ser constituído e aprimorado à medida que 
cada solicitação é realizada. Inverte a relação, ao 
invés de o órgão gestor buscar consolidar um cadas-
tro de usuários e depois outorgar, o usuário vem ao 
encontro do órgão gestor para solicitar a outorga e, 
compulsoriamente, se cadastrar.

O modelo de balanço hídrico baseado na reparti-
ção da vazão outorgável (vazão remanescente menos 
a ambiental) permite avaliar cada outorga, em cada 
trecho, considerando a situação de cada vazão soli-
citada frente à outorgável. Desta forma, se o usuário 
quer outorgar o já historicamente utilizado, por con-
seqüência, este montante já vem descontado da vazão 
escoada no rio e já está contabilizado ou descontado 
da curva de permanência calculada para a seção. As 
três situações de balanço decorrem do balanço hídrico 
realizado com este equacionamento. Se com a nova 
outorga a vazão outorgável resultar menor que zero a 
outorga não deve ser concedida. Se já exercida histori-
camente deve ser racionada e isto deve ser trabalhado 
em nível de trecho de gerenciamento, pelo órgão 
gestor ou preferencialmente por uma associação de 
usuários estabelecida para o trecho.

Considerar o cálculo da curva de permanência 
de forma sazonal (mês a mês) e com intervalos de 
confiança representando a variabilidade interanual 
para a caracterização da disponibilidade hídrica 
quantitativa traz informações importantes ao órgão 
gestor visando o uso racional e otimizado da água. 
A avaliação sazonal das vazões outorgáveis permite 
outorgas diferenciadas em períodos distintos do ano 
(inverno e verão). Já a avaliação “ano a ano” da curva 
de permanência define valores médios esperados 
e intervalos de confiança associados para a curva 
média que permitem aos usuários assumir riscos de 
racionamento, que podem ser mitigados por meio 
de reservação própria ou açudagem. Evidente que o 
racionamento deve ser sinalizado pelo órgão gestor 
através de um monitoramento, em seções hidrológi-
cas tomadas como referência, associado a um sistema 

de informações adequado. No caso da bacia do rio 
Santa Maria, esta sinalização é atualmente realizada 
por meio do monitoramento de uma régua pela 
Companhia Riograndense de Saneamento COR-
SAN que identifica a necessidade de racionamento 
e notifica a secretaria executiva do comitê, que se 
responsabiliza pela passagem da informação para os 
irrigantes ripários.

A aplicação do método permitiu aos gestores 
identificar as questões prioritárias para dar início 
ao processo de outorga e formular ações para sua 
implantação. Com base nesses resultados, o Estado 
está fornecendo outorgas, inicialmente para usuários 
quantitativos da bacia do rio Santa Maria. Porém, 
os resultados da avaliação quali-quantitativa reali-
zada com a estratégia apresentada, já estão trazendo 
conseqüências importantes: projeto de uma rede 
de monitoramento quali-quantitativo está para ser 
implementada; estudos, em adiantado estágio, para 
implementar a cobrança pelo uso das águas tanto 
para uso consuntivo como para diluição de variáveis 
qualitativas, bem como para obras de aumento da 
oferta hídrica.

Para finalizar, salienta-se que o esquema adotado 
de (i) amostragem das cargas, (ii) cálculo das vazões 
de diluição segundo o padrão de enquadramento 
adotado no trecho em análise e (iii) avaliação do que 
ela representa em termos de permanência de vazões 
no tempo, permite avaliar os volumes necessários para 
diluição. No caso de uma solicitação de outorga, o 
usuário irá ser outorgado pela vazão de diluição, e 
não pela concentração ou carga. A proposta é um es-
quema facilitador da outorga e também da cobrança, 
pois estabelece uma única unidade para gerir: vazão 
ou volume de outorga, mesma unidade para aplicação 
dos modelos de cobrança.
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