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Limites de Estado Hidrológico - EH e Vazões de 
Referência (L/s) - Novembro

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA DA BACIA DO 
RIO PIPIRIPAU - 05/12/2019

Vazão (L/s) dia 
30/11/19: 

840
Vazão Estimada

750
EH Amarelo

530
EH Vermelho

Status do Estado Hidrológico : Verde

1616



A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 
Distrito Federal - Adasa e a Agência Nacional de Águas – ANA 

coordenaram, em articulação com o Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal, o 

estabelecimento das Regras de Alocação Negociada de Água na 
bacia hidrográfica do rio Pipiripau, para regular o uso dos recursos 

hídricos durante o período de estiagem do ano de 2019.  
 

O monitoramento da bacia do rio Pipiripau será realizado de acordo 
com os Estados Hidrológicos (EH) de disponibilidade hídrica da 

bacia. 
            

Os Estados Hidrológicos são definidos com base nos dados de 
monitoramento da vazão na estação fluviométrica Pipiripau 

Montante Canal (60472240).

São consideradas as seguintes condições de usos para as respectivas 
categorias de Estados Hidrológicos – EH:

§  EH Verde: os usos outorgados são garantidos.

§  EH Amarelo: as condições de usos serão estabelecidas no Termo 
de Alocação Anual de Água, em Boletins de Acompanhamento da 

Alocação ou em comandos específicos.

§  EH Vermelho: situação de escassez hídrica, em que os usos serão 
estabelecidos pela Adasa e/ou ANA.

No dia 30/11/2019, a vazão observada na estação fluviométrica
Pipiripau Montante Canal foi igual a 1616 L/s, valor 866 L/s superior ao 
limite mínimo no EH Verde (750 L/s), válido para o mês de novembro.

Desde o dia 19/11/2019, são apresentados na estação fluviométrica 
Pipiripau Montante Canal valores de vazão média diária superiores aos 

limites de entrada no EH Verde. 

Devido aos registros constantes de precipitação desde o dia 15/11 e a 
previsão de continuidade do regime chuvoso para as próximas 
semanas, espera-se que a bacia tenha condições de sustentar a 

demanda dos usuários.
 

Portanto, fica estabelecido o EH Verde  e a suspensão das Regras de 
Alocação Negociada de Água na bacia hidrográfica do rio Pipiripau.

Boletim emitido em
05/12/2019


